
Generolforsomling i Sondgðrdens Grundejerforening d.7 /6 2O14

Referot of foreningens generolforsomling lørdog d. 7. juni 2014i Hovneforeningens hus, Hornbcek

l. Henning Schiøtt, Sondgoordsvej 21, blev volgt som dirigent og konstoterede, of generolfor-
somlingen vor lovlig og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsensberetning
Generelt
Der hor ikke været vcesentlige opgover for bestyrelsen i årels løb. Der er stodig bilister, der
kører hensynsløst pð Strondlystvej og SondgÖrdsvej. Der hor vceret indbrud i nogle huse,

men ikke sð monge som tidligere Ör.

Veiene
Asfoltvejene er pæne og iorden, men det er længe siden, of vi hor fÖet rettel konterne of
og sprøjtet for ukrudi. Det vilske i den kommende tid.

Grusvejenes tilstond er stort set i orden, men Søhusvej hor de scedvonlige huller, som skol re-
poreres. Somlidig udlcegges støvbinder. Entreprenøren er bestill, men p.t. er vejene lor tør-
re. Vi hor oftolt med enlreprenøren, of hon ifremtiden ringer til os i morts/opril, når vejene er
bedst egnei til ol blive reporeret.

Drcenene
Bestyrelsen er ikke bekendl med ondet end, of drcenene fungerer. Kun et enkelt sted er der
et problem, men vi hor bedt Kothøjom ol se pð problemet og melde tilboge til os. Vi regner
med of scette en brønd irobotten det pÖgceldende sted lig med tidligere proksis.

Bommen ved Enqvej
Lösen lil bommen ved Engvej er blevet fjernet, sð der nu er fri possoge for gennemkørsel.
Denne bom er jcevnligt udsot for hcervcerk ved, of besloget, der holder lôsen, bliver skruet
of. Selv om monge of vore medlemmer holder øje med omrðdel, er det umuligt of holde
bommen lukket. Vivil onmelde sogen til politiet.

Hjemmeside
Foreningens hjemmeside er blevet opdoteret, sÖ der nu ligger vedlægter, ordensregler,
regnskober og referoter fro de seneste 5 Ör.

Kirsebcertrceer

De flesle of vore Kirsebcertrceer hor overlevet oi blive flyttet flere gonge. Et enkelt er gÖeT

ud pgo. for meget grundvond - et ondet er blevet beskodiget iforbindelse med en of sior-
mene tidligere pð sæsonen. Del er imidlertid begyndt of skyde igen, men viskol formentlig
hove det udskiftet til efterôret.

Andet

For nogle uger siden ofbroendte et medlem hoveoffold bog i hoven lige ved et plonke-
vcerk. Vedkommende overvögede ikke ofbrcendingen, men kørte i byen. El por medlem-
mer kontoktede hom ved hjemkomslen og gjorde opmcerksom pð deÌ ulovlige iot brænde
of, og det forlige i oÌ olt vor tørI. Hon ofviste dem, og en time senere kunne det konstoteres,
of medlemmet hovde fornyel ofbrcendingen. En ny henvendelse blev ogsö ofvisl.

Beslyrelsen lægger ikke skjul pð, of vi belrogter sogen med sTørste olvor, do ofbrcending of
hoveoffold er i klor modstrid med foreningens ordensregler, og of vi i gentogelsestilfcelde vil

foretoge en poliÌionmeldelse.

Formondens beretning medførte følgende debot og spørgsmöl:

Ros lil bestyrelsen for godt orbejde, ikke mindsl ongðende vedligeholdelse of drcenene,
som fungerer perfekt.

Flere medlemmer spurgte til hvilke muligheder, der er for of scenke den høje hostighed pÖ

Sondgoordsvej og Slrondlystvej, udover de onlogle bump. I tillceg vor der spørgsmðl om
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hvilken betydning de nye porkeringsregler om porkering i robot contro pð vejför forenin-
gens ordensregler. Formonden oplyste, of emnet itolescettes pö hver generolforsomling, og
efter eloblering of bumpene er situotionen trods olt blevet bedre. Mon kon dog undre sig
over, of billisterne er ligeglode med den effekt, som bumpene hor pÖ deres biler. Angðen-
de porkering er der ingen konflikt iforhold til foreningens regler, do porkering i robot fortsot
er tillodl i mindre befcerdede omrÖder og pÖ smolle veje.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

3. Kossereren forelogde regnskobet. PÖ driften hor der i ðrets løb være et underskud på 1.520
kr. Vej- og droenfonden hor hoft et overskud pö70.492 kr. Regnskobet boloncerer pÖ

458.919 kr.

Regnskobet blev enstemmigt godkendt

4. Forslog fro bestyrelsen - lngen

5. Forslog fro medlemmerne - 2 indkomne forslog

Forslog 1: Omlcegning of chikoner
Pt. er iscer cyklister slcerkt generet of, of chikonerne gör til kont, hvorfor der foreslös en om-
lcegning, der giver cyklister possoge udenfor chikonerne. Det kon enklest og billigsl gøres
ved of fjerne de ncBsT yderste led i chikonerne, og rykke de yderste led ind. Det vil måske
lokke nogle billisler til of plocere højre hjulpor i öbningen, men do venstre hjulpor slodig skol
possere chikonerne, vil "gevinsten" nok vcere til of overse.

Forslog 2: Sfop for tåbe- og ego-porkering pô vejbonen ud for Slrondlystvej/Venusvej
Do porkering med op til 3 biler pö vejbonen her direkle er til fore for ondre, foreslÖs, of $ ó
om pligtig P-plods pð grunden tilføjes en termin. svorende til $ I om vedligehold of robolter.
Somme ordning foreslðs vedr. $ B om hcekkeklipning, do del vil give porkeringsmulighed (og
p-plods) i robotlen for øvrige biler pÖ stedet.

Medlemmernes kommentorer til forslog l:
Flere medlemmer pöpegede, of forsloget konflikler med ønsket om of fÖ forten ned, og
derfor mô cyklisterne komme i onden rcekke. Det er ok, of cyklisterne kører i robotten. For-
sloget blev enslemmigt nedstemt.

Medlemmernes kommentorer til forslog 2:

Et por medlemmer mente, of porkeringen pð Sondgoordsvejved Venusvej/Strondlystvej's
udmunding trods olt vor blevet bedre, mens ondre mente, of der fortsot er forbedringsmu-
ligheder. Bestyrelsen opfordredes til of rette henvendelse til pögceldende grundejer.

Dirigenfen pöpegede, of det ikke vor tydeliggjort of forslogsstiller, om der skulle stemmes om
en vedtcegtsændring, eller om der skulle stemmes om, of den pðgceldende grundejer pð-
lcegges of etoblere p-plods pö egen grund, jf. foreningens vedtcegter. Forslogel kom følge-
lig ikke til ofstemning, men sendes retur til forslogssliller med ønske om en mere prcecis og
tydelig formulering of. hvod der ønskes til ofstemning iforsomlingen.

6. Kossereren forelogde nceste regnskobsðrs budget soml et forslog om ucendret kontingent
pö 27 5 kr. til foreningen og 725 kr. til vej- og drcenfond. i olt I .000 kr.

Et por medlemmer spurgte til e-moil udsendelse of indkoldelse mv. lil generolforsomling, do
der kon spores omkostninger herved. Et ondet medlem gjorde opmcerksom pð, of det krce-
ver en vedtcegtscendring of cendre udsendelsesformen.

Budgettet og kontingent blev herefter vedfoget
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7. Volg of bestyrelsesmedlemmer- formond Geertie Engelholm og beslyrelsesmedlemmerne
Michoel Lindstrøm og Anne Vibeke Svon Kier blev genvolgl.

Volg of suppleont - Morionne Folk-Portved, Vibevej 3, blev genvolgt.

B. Volg of revisor - Revisionsfirmoet BHA Stotsoutoriserel Revision A/S blev genvolgt.

9. Evt.

' Flere medlemmer mindede om emner reloterel tilordensreglerne:
. Etoblering of p-plods pö egen grund, som er en udbredt mongel pð Duevej
. Forslog om ol gøre nye medlemmer bekendl med hoslighedsbegrcensning pÖ 30

km/t
. Tidsbegrænset brug of motoriserede hoveredskober

' lnformer venligst gortnere og ondre hovefolk om tidsbegrcensningen for brug of mo-
toriserede hqveredskober

. Ordensreglerne findes pð foreningens hjemmeside

. Der kommer flere orkoner fremover i stil med "Bodil" i efterôret. hvorfor medlemmerne
opfordres til qt checke kvolileten og holdborheden qf de høje troeer, do de vcelter som
pindebrcende

. Dirigenten og formonden tokkede ofslutningsvis for god ro og orden soml ønskede olle
medlemmer en god sornmer

Hornbcek, den28l620l4

d^*"fu'(f l,rtL
nning Schiøtl nd Engelholm referenl Anne Vibeke Svon Kier
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Ko nlo kloplysnin ger for beslyrelse ns medlem mer:

e-moil: michoel.lindstroem@privot.dk

Beslyrelsesmedlem
Anne Vibeke Svon Kier

Kosserer
Mogens Jensen

e-moil: honneogmooens@vohoo.dk

Beslyrelsesmedlem
Michoel Lindstrøm

Formond
Geertje Engelholm

e-moil: ge@tdcodsl.dk

Bestyrelsesmedlem
Anne Lise Pedersen

e-moil: onnelise@pedersen.moil.dk

Suppleont
Morionne Folk-Portved

Hornbcek odresse
Vibevej Z B

3100 Hornbcek
Mobil 4098 5632

H orn bcek-/privotodresse
Strondlystvej 1ó

3100 Hornbcek
Ttf. 45 85 03 77

Hornbcek odresse
Duevej 5
3,l00 Hornboek

H orn bcek- /privotqdresse
Sondgoordsvej 19

3,l00 Hornbcek
ilf.49 Z0 0s 35

Privot odresse
Gl. Kongevej 98,2. ih
,l850 

Frederiksberg C
flf. 33 22 56 32

Privot odresse
Lille Strondvej 28, L tv.
2900 Hellerup
Ttf . 45 57 14 64

Privol odresse
Sofielundsvej 5l
2ó00 Glostrup

e-moil: onnevibekesvo kier@omoil.com

Hornbcek odresse
Sondgoordsvej Z

3100 Hornbcek

Hornbcek odresse
Vibevej 3
3100 Hornbcek

Foreningens hjemmeside: www.of-so ndooo rden.d k
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