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Til medlemmerne af                       Dragør 14. Juni 2010 
GF Harevænget 

 

Referat fra Generalforsamling 2010 
Foreningens ordinære generalforsamling 

blev afholdt onsdag den 28. april 2010 kl 19:00 

 

1. Indledning 

Som indledning havde vi Jørgen Petersen, som er fotograf tilknyttet Dragør Lokalarkiv. Jørgen har 
samlet billedserier på DVD og lagt musik til. Vi så først kongelige besøg i Dragør, dernæst billeder 
fra havnen.  
 

2. Valg af dirigent 

Preben Henningsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
19 Parceller var repræsenteret. 
 

3. Beretning 

a. Formand 
I vejsaneringssagen, som kan følges på foreningens hjemmeside, er der forslag fremme om at sløjfe 
vejspærringer på Harevænget og Fasanvænget. Forslaget blev fremsat af Pia Osbæck på 
kommunalbestyrelsesmødet 29. okt. 2009. Forslaget er visualiseret i Viatrafiks notat fra 23. nov. 
2009, hvor de anfører, at forslaget vil kræve ekstra hastighedsdæmpende foranstaltninger, og 
projektets pris ændres fra kr. 610.000 til kr. 770.000. 
Bestyrelsen har 7. dec. 2009 sendt et brev til kommunen, hvor vi modsætter os forslaget samt 
efterlyser begrænsningerne på første del af Harevænget. 
På ”Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Dragør” SGDs ’efterårsmøde’ 24. feb. 2010, gav 
borgmester Allan Holst udtryk for at, der nok ikke var behov for en 40 km/t zone, da 
hastighedsmålinger viste, at de fleste kørte under 50 km/t. Borgmesteren overvejede nogle 
hastighedsdæmpende foranstaltninger, men uden 40 km/t zone.  
Det ser foreløbig ud til, at zoneforslaget er sat i syltekrukke efter kommunevalget. Bestyrelsen vil 
fortsat følge op på sagen.  
 
Ved hjælp af direkte henvendelser til vejingeniør Henrik Aagaard er det lykkedes at få kommunen til 
at sende en skitse til Københavns Politi om standsningsforbud ved skolesti og udkørsel fra institutionen på 

Harevænget.  
 
Vi afholdt Fastelavn 14. feb. 2010, i høj sne med 51 voksne og 21 børn. Billeder kan ses på 
hjemmesiden. 
 
Der er i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder. 
 
Beretningen blev godkendt. 

b. Kasserer 
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Kassereren viste regnskabet for 2009 og konstaterede, at selvom vi sidste år havde kr. 400,- i 
kontingent, var udgifterne til snerydning til dato højere end indtægterne. 
 
Regnskabet 2009 blev godkendt. 
 

4. Valg til bestyrelsen 

a. Kasserer Tonny Bengtsson blev genvalgt 
b. Næstformand Poul Holm blev genvalgt 
c. Bestyrelsessuppleant Andreas Dabrowski blev genvalgt 
d. Revisor, Margot Nielsen blev genvalgt og Asger Djørup blev valgt    
e. Revisorsuppleant Uve Heuck blev valgt 

5. Forslag fra bestyrelsen 

a. Der var ikke indkommet nogen forslag. 
6. Indkomne forslag fra medlemmerne 

a. Der var ikke indkommet nogen forslag.  
7. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslog kr. 400,- da udgifterne til snerydning i det forløbne år desværre har 
været høje. En foreslog kr. 200,- og en livlig debat bredte sig. 
Forslaget på kr. 400,- blev vedtaget med 18 for, og en undlod at stemme. 
 

8. Eventuelt. 

- Der blev klaget over, at der i flere år har ligget grusbunker på vejen. I vinter havde det også skabt 
problemer ved snerydningen, bl.a. blev snerydningsmaskinen beskadiget.  
- Det blev også påtalt, at parkering på fortove skal ske således, at man kan komme forbi med en 
barnevogn. I den forbindelse må parkering med biler over 3500 kg ikke foregå i tidsrummet 19:00 til 
7:00, og påhængskøretøj på højst 2000 kg. må kun parkere i op til 24 timer. 
 
Bestyrelsen skal opfordre medlemmerne til at overholde gældende regler, men det er i sidste ende op 
til kommunen/politiet at sørge for, at reglerne overholdes. 
 
- En spurgte til vejenes beskaffenhed, og bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at henvende sig 
direkte til Plan og Teknik på email: pt@dragoer.dk  ,hvilket tidligere har givet gode resultater. 
 
Dirigenten takkede for god 
ro og orden. 
 
Generalforsamlingen 
sluttede kl. 20:30. 
 
 

 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 

 


