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Til medlemmerne af                 Dragør den 22. juni 2016 
GF Harevænget 

 

Referat fra Generalforsamling 2016 & kontingent betaling 
Foreningens ordinære generalforsamling 

Blev afholdt i Hollænderhallens mødelokale 3 - 4 

mandag den 4. april 

 
1. Indledning 
Som indledning havde vi Asger Nielsen fra Hofor, som levende fortalte om renoveringen af 
Kloakkerne i Dragør, der blev bl.a. vist video fra kloakledninger på Harevænget. Asger viste også 
hvorledes nogle strækninger blev renoveret med ’strømper’. På vores hjemmeside kan man se 
nogle præsentationer og et par af videoerne. Hermed en stor tak til Asger. 
 
2. Valg af dirigent 
Der blev først afhold et minuts stilhed for at mindes vores mangeårig formand Kurt Mathisen. 
 
Preben Henningsen blev valgt, han takkede for valget og fandt generalforsamlingen lovligt 
indvarslet. Generalforsamlingen repræsenterede 22 parceller. 
 
3. Beretning 

a. Formand 
Der er i det forløbne år afholdt 3 bestyrelses møder. 
 
Der er etableret en lukket Facebook gruppe (www.facebook.com/groups/gfharevaenget) hvor alle 
beboere i foreningen kan tilmelde sig. 
 
Der har været kommunikation med kommunen omkring beplantningen mod Hartkorns vej. Efter 
at vi på sidste generalforsamling vedtog at der skulle foretages samme beskæring, som på et 
forsøgs stykke, i hele grundejerforeningens længde. Det var på generalforsamlings tidspunktet 
ikke lykkedes at få afsluttet arbejdet, hvilket dog skete kort efter. 
 
Der blev 2. feb. 2016 afholdt den traditionelle Fastelavns tøndeslagning hvor 47 voksne og 13 
børn deltog. Der har været lidt problemer med vores system med køb af billetter, bestyrelsen vil til 
næste år lave mulighed for betaling over MobilePay/bankoverførsel for at gøre tilmeldingen 
enklere. Vi vil krydse alle deltagerne af på betalingslisten. 
 
Der er afholdt en bestyrelsesfest med partnere. Foreningen har givet en mindre tilskud til festen, 
som har været med til at forøge glæden ved bestyrelsesarbejdet. 
 

b. Kasserer 
Vores kasserer Tonny gennemgik regnskabet som var udsendt til medlemmerne sammen med 
indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet er fuldt bevist ikke offentligt tilgængeligt på 
vores hjemmeside, men kan rekvireres af medlemmerne. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
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4. Valg til bestyrelsen 

a. Kasserer Tonny Bengtsson blev genvalgt 
b. Næstformand Jeanet Barth blev genvalgt 
c. Bestyrelsessuppleanter Leif Wartacz og Pia Holmgård blev begge genvalgt  
d. Revisorer Birte Djørup samt Margot Nielsen blev valgt 
e. Revisorsuppleant Kaj Petersen blev valgt 

5. Fastsættelse af kontingent. 
a. Bestyrelsens forslag på kr. 400.- blev godkendt, alle 22 stemte for. 
b. Girokort udsendes IKKE og betaling foregår via bank konto  

i. BANKNORDIK 6508 3052983249 

1. dato for indbetaling senest d. 1/8-2016 

2. Venligst påfør adresse ved indbetaling 

ii. Kontant betaling kan ske direkte hos kasserer Tonny Bengtsson 
 

6. Eventuelt. 
- Det blev foreslået at der sættes en bedre refleks på vores nye vejspærring. Bestyrelsen vil 

kontakte kommunen. 
 
- En beboer har haft en uheldig oplevelse, med at et birketræ på deres grund har fået både gift 

og kobber søm, som har aflivet træet dette var man meget kede af. Bestyrelsen tager på det 
kraftigste afstand fra det skete, og vi håber ikke at noget lignende forekommer igen i vores 
forening. 

 
- Vores nye vej er meget fin, men det er vanskeligt for kørestols brugere at komme op og ned af 

fortovet ved hjørnerne. Bestyrelsen vil tage op med kommunen. 
 

- Fejning af vej er manglefuld – Bestyrelsen retter henvendelse til kommunen.  
 

- Diskussion omkring snefejning. Kommunen har nedprioteret snefejning af mindre veje.  
 

- Vi er blevet oplyst at rydningen på Hartkornsvej kun vil være et 1 meter bredt bælte men ikke 
i højden. Vi kan efter generalforsamlingen konstatere at man også har beskåret beplantningen i 
ca. 1.8m højde. 

 
- Vores store kloaksplit er tilbage efter et lidt vel langt udlån. Den kan lånes hos Formanden. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 p.b.v  
Mikael Hauschultz 
 

 
Der var et lille traktement efter generalforsamlingen  
 


