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Til medlemmerne af                       Dragør 22. Juni 2009 
GF Harevænget 

 

Referat fra Generalforsamling 2009 
Foreningens ordinære generalforsamling 

blev afholdt tirsdag den 28. april klokken 19.30 

i Hollænderhallens mødelokale  
 
1. Indledning 

Som indledning havde vi Børge Schaltz fra Dragør brandvæsen, som præsenterede 
beredskabets arbejdsopgaver og udstyr, der var anvendt siden starten i 1932. Børge 
viste også billederne fra Dragør-brandene i 1988 og fortalte levende om rapporten 
”Dragør Brandvæsen - Risikobaseret dimensionering”, som han selv havde udarbejdet. 
Et par eksemplarer blev udleveret og kan fås/lånes hos formanden.  
Se også http://www.dragoerbrand.dk/ 
 

2. Valg af dirigent 
Preben Henningsen blev foreslået og valgt til dirigent. Preben takkede for valget og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 21 parceller var repræsenteret. 
 
3. Beretning 

a. Formand 
Der er siden sidste generalforsamling afholdt 5 bestyrelsesmøder.  
Vi har modtaget henvendelse fra kommunen ang. hærværk på træer. Denne henvendelse er videresendt til 
medlemmerne. Der har også været et initiativ fra GF Lundevang omkring hærværk og tyveri i vængekvarteret. 
Vi har selv modtaget 5 svar, som er sendt videre. Der er afholdt møder med SSP-medarbejderen, og problemet 
er blevet meget mindre. Generelt ligger Dragør meget lavt i hærværks-statistikken.  
Der blev afholdt fastelavn 22. februar 2009 med 42 voksne og 20 børn. 
Der er igen kommet gang i vejsanerings sagen, kommunen er kommet tilbage efter sidste møde maj 2006 med 
et forslag til 40 km/t zone i vængekvarteret. Bestyrelsen har i samarbejde med GF Skolelodden udarbejdet et 
svar, hvor vi satte fokus på første del af Harevænget ved institutionerne. Kommunen fremlagde forslaget 31. 
marts 2009 på rådhuset, hvor formanden og kassereren deltog. Vi fik god respons på vores bemærkninger, som 
nu indgår i det videre arbejde. 
Der var fra kommunens side lagt op til en delvis medfinansiering fra grundejernes side til at gennemføre 40 
km/t zone med tilhørende forskønnelse af vejspærringer. Det blev derfor besluttet at fremsætte forslag på vor 
generalforsamling om medfinansiering for at kunne give en klar melding til kommunen om denne del af 
projektet. 
40 km/t zone-forslaget blev gennemgået; man vil starte med zone 3, som er området mellem Møllevej og 
spærringen på Fasanvænget. For at zonen kan godkendes, skal der først foretages hastighedsmålinger i 
området. Ud fra målingerne skal det endelige projekt fastlægges af kommunen og derefter godkendes af 
politiet. Endelig skal man efter etableringen igen foretage målinger og vise, at de 40 km/t bliver overholdt. Det 
kan blive nødvendigt at etablere yderligere tiltag, hvis hastigheden fortsat er for høj. Kommunens forslag og 
mødereferater kan findes på vores hjemmeside. 
Der var en del spørgsmål/kommentarer til 40 km/t zone forslaget, som bliver behandlet under forslag. 
 
Formandens beretning blev herefter godkendt. 
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b. Kasserer 

Kassereren fremlagde regnskabet for 2008. Da nogle havde bemærket forslaget om kontingent på 400 kr., blev 
dette diskuteret kort, og det blev besluttet at vente med diskussionen til punkt 7. 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
4. Valg til bestyrelsen 

a. Formand Mikael Hauschultz blev genvalgt  
b. Bestyrelsesmedlemmer Inge Zelander og Jeanet Barth blev begge genvalgt 
c. Bestyrelsessuppleant Andreas Dabrowski blev genvalgt. 
d. Revisorer Uve Heuck blev genvalgt og Margot Nielsen blev valgt 
e. Revisorsuppleant, Asger Djørup blev valgt 

 
5. Forslag 

”Bestyrelsen foreslår en endelig tilslutning til 40 km zone i vængekvarteret med en evt. 
udgift pr. medlem op til 600 kr.” 
 
Forslaget fra bestyrelsen fremkaldte en livlig diskussion og blev hurtigt delt op i to forslag:  
5.a Bestyrelsen foreslår en endelig tilslutning til 40 km zone i vængekvarteret. 
5.b Bestyrelsen bemyndiges til at pålægge medlemmerne at betale op til 600 kr. pr. parcel til etableringen af 40 
km/t zonen. 
 
Følgende punkter blev diskuteret: 
- En mente, at bommen ved Mågevænget kunne ændres til bump i stedet, således at området åbnes for 
gennemkørende trafik. Kommunen konstaterer, at de nuværende vejspærringer fungerer, og at der ikke har 
været alvorlige ulykker efter etableringen. Man arbejder derfor videre med de allerede etablerede spærringer 
- Etablering af stop forbud med gule striber ved nedkørsel til skolesti vil gøre det muligt for politiet at følge op 
på parkeringen der. 
- Etablering af parkeringsforbud ud for institutionen, således at parkering kun kan foregå på den 
sydlige side af Harevænget, der skal kun tillades at parkere på kørebanen. 
- Hække skal klippes jævnligt og inden for flisekant for at lette fremkommeligheden på fortovet. 
- Der skal ikke etableres parkeringsforbud ud for private grunde, da man fortsat gerne vil kunne 
modtage gæster. 
- Børnetallet i institutionerne er steget kraftigt med mere trafik til følge, derfor skal der gøres noget nu. 
- Kommunen kan inddrage forældrebestyrelserne i formidlingen til forældrene. 
- Flere medlemmer mente ikke, at politiet kontrollerer noget i vængekvarteret og foreslog, at politiet aktivt skal 
være til stede ved de kritiske tidspunkter. 
- Det blev også foreslået at flytte vejspærringen på Harevænget til den anden side af Mågevænget, så kan den 
gennemgående trafik fra Mågevænget helt undgås. 
- En del medlemmer mener, at den nuværende hastighedsbegrænsning på 50 km/t er tilstrækkelig. 
- En mente, at kommunen laver rapporter i stedet for at gå i gang med det praktiske arbejde, der var en vis 
enighed om dette synspunkt. 
- De fleste medlemmer mener, at de private grundejere ikke skal betale for arbejder på kommunale veje, da vi 
allerede betaler for dette via skatten. 
 
Herefter blev forslagene sat til afstemning: 
Forslag 5.a blev vedtaget, 13 stemte for, 7 stemte imod, og 1 undlod at stemme. 
Forslag 5.b faldt, 1 stemte for, 20 stemte imod. 
 
Resultatet af afstemningerne og de behandlede punkter i relation til 40 km/t zone er blevet sendt til kommunen 
før mødet i plan og teknik 4 maj 2009. 
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6. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet nogen forslag 
 
7. Fastsættelse af kontingent. 

a. Bestyrelsen foreslog 400.- kr.  
Flere medlemmer fandt beløbet for højt i forhold til, at der 31-12-2008 var 47.984 kr. i kassen, alternativt blev 
foreslået 0 kr. 
 
Kassereren meddelte, at kassebeholdningen var ca. 43.000 kr. før generalforsamlingen. 
Kassereren mente ikke, at 0 kr. ville være tilstrækkeligt til at imødegå en streng vinter med stor udgift til 
snerydning. De 400 kr. var foreslået for at lette arbejdet med at inddrive pengene, således at vi eventuelt næste 
år ikke behøver at betale. 
 
Kassereren opfordrede i øvrigt alle til at betale rettidigt, da foreningen ikke tjener på at skrive rykkere, og det 
giver unødigt meget arbejde. 
 
Bestyrelsens oprindelige forslag på 400 kr. blev herefter vedtaget. 
 9 stemte for 400 kr.  
 7 stemte for 0 kr.  
 5 undlod at stemme. 
 
8. Eventuelt. 

Kurt Mathisen vil gerne lave et jubilæums skrift i forbindelse med foreningens 50 års jubilæum 2012. 
Han opfordrede derfor dem, der har boet her længst, til at komme med billeder og historier fra starten af 
Harevængets historie. 
 
Vi skal opfordre alle, der har interessant materiale, til at henvende sig til Kurt, som selvfølgelig returnerer lånte 
billeder. 
 
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 
 
Der var et lille traktement efter generalforsamlingen. 
 
Referent: Mikael Hauschultz 
 
 
 
                  


