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Til medlemmerne af                       Dragør 26. maj 2011 
GF Harevænget 

 

Referat fra generalforsamling 2011 
Foreningens ordinære generalforsamling 

blev afholdt onsdag den 6. april 

i Hollænderhallens mødelokale 

 
Generalforsamlingen startede med, at der blev holdt 1 minuts stilhed for at mindes en af foreningens 
medlemmer Anette Heyde, der var gået bort. 
 
Som indledning havde vi Niels Hjorth fra Dragør Hjerterstarter Laug. Han fortalte om foreningen, som var 
under opstart. Lauget har været ude til nogle grundejerforeninger, og en del har vist interesse for at deltage. 
Niels viste efter spisningen, hvordan en hjertestarter virker, og interesserede kunne prøve hjertemassage på en 
torso. 
 

1. Valg af dirigent, Kurt Mathisen blev valgt, han takkede for valget og fandt generalforsamlingen 
lovligt indkaldt. 

2. Beretning 

a. Formand  

Der er i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder.  
 
Sammenslutningen af grundejerforeninger afholdt delegeretmøde 18. maj 2010. Formanden Arne Carlsen 
havde overvejet, om der fortsat var behov for foreningen, men de fremmødte delegerede mente, at foreningen 
hurtigt ville kunne få en central rolle, specielt hvis kommunen ville nedklassificere veje fra kommunale veje til 
private fællesveje således, at den fremtidige vedligeholdelse pålægges grundejerne. 
 
Der er rapporteret hærværk på en bil i august 2010, hændelsen er videregivet til GF Lundevang, som fortsat 
samler sagerne til en forebyggende indsats.   
 
I jan 2011 blev det nødvendigt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, da foreningens kasse var ved at 
være tom, grundet ekstraordinært stort behov for snerydning i både vinteren 2009/2010 samt vinteren 
2010/2011. Der var stor tilslutning til at indbetale ekstra kontingent, så snerydnings ordningen kunne fortsætte.  
Den midlertidige tilladelse til overtræk på grundejerforeningens konto, har ikke været i brug, og er udløbet 31 
marts 2011. 
 
Fastelavn blev afholdt, som traditionen byder, med 3 tønder. Der deltog 27 voksne og 12 børn. I år var gaverne 
til de voksne sponsoreret af ’Art of Style’ Kongens Nytorv 21. 
 
I forbindelse med vejsaneringen, har kommunen lavet et klart stopforbud først på Harevænget ud for skolestien. 
Stopforbudet skal give en sikrere skolevej. Desværre er det ikke alle bilister der respekterer forbudet, da der 
fortsat ikke er etableret de fornødne parkeringspladser til institutionen ved siden af. Vi forventer ikke at 
kommunen vil foretage sig yderligere. Ligeledes har kommunens målinger vist, at der generelt ikke køres så 
hurtigt i vængekvarteret, og behovet for 40 km/t zoner ikke er så stort. Foreløbigt ligger zonen i mølpose. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
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b. Kasserer 
Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 
 
 

3. 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, idet det skal bemærkes, at han har 

skiftet navn til Andreas Mathisen. 
d. Revisorer. Asger Djørup blev genvalgt, og Uve Heuck valgt jævnfør den sædvanlige turnus 

blandt de 3 revisorer.   
e. Dermed blev Margot Nielsen valgt som revisorsuppleant.  

4. Forslag 
a. Bestyrelsen foreslår, at GF Harevænget støtter ’Dragør Hjertestarter Laug’ i etablering af 

hjertestarter i vores område. Bestyrelsen bemyndiges til at give op til kr. 15000.- i etablering, 
og fremadrettet op til kr. 2500.- til årligt drift. 

 
Der var en del diskussion om, hvorvidt grundejerforeningen skulle gå ind i at støtte etableringen af en 
hjertestarter i vores område. Flere fandt, at beslutningsgrundlaget var for tyndt, og at den konkrete pris ikke var 
kendt. Niels Hjort fremlagde priser på etableringen andre steder, men der var fortsat usikkerhed omkring 
montage og forsikring. 
Andre fandt, at behovet for en hjertestarter ikke er så stort her i Dragør, da ambulancen hurtigt vil kunne være 
fremme. Den forventede udrykningstid er omkring 6 min, såfremt en ambulance er til rådighed. 
Hjertestarter Lauget vil søge fonde for at kunne afholde kurser for de personer, der skal tilknyttes 
hjertestarteren. Undervisningen forventes ikke at koste GF Harevænget noget. 
 
Dirigenten valgte at dele forslaget op i to dele med hver sin afstemning, først op til kr. 15.000 til etablering, 
dernæst den årlige udgift på op til kr. 2.500. 
Begge delforslag endte med samme resultat: For forslagene stemte 14, imod forslagene stemte10.  
Der var 24 stemmeberettigede. 
 
Forslagene blev dermed vedtaget. 
 
Bestyrelsen vil løbende holde medlemmerne orienteret, når vi får et konkret forslag fra Hjertestarter Lauget. 

5. Fastsættelse af kontingent. 
a. Bestyrelsen foreslog kr. 500.-  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 

6. Eventuelt. 

Kurt og Jeanet vil gerne være ressource personer til hjertestarteren, der skal være omkring 3 til 4 personer i alt. 
Der vil blive lagt op til, at alle interesserede kan komme med, når der holdes hjertestarter kurser. 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
 

Med venlig hilsen  p.b.v   Mikael Hauschultz 
 

Vi efterlyser vores store split til at rense kloak, den er udlånt men ikke kommet tilbage til formanden. 
Når man låner den, skal man fremover skrive sit navn på listen i det lille affaldsrum ved siden af garagen, 
og dato når den afleveres.  


