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Referat af generalforsamling afholdt 22/4-2003 

 
 
Formanden Peter Molin bød velkommen til generalforsamlingen, der blev afholdt hos 
bestyrelsesmedlem Tina Hansen, Brøndbyskel 12. 
 
1. Valg af dirigent 

 
Bestyrelsesmedlem Bent Nielsen, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. 
 

2. Beretning 
 
Der har i årets løb været afholdt 1 bestyrelsesmøde. 
 
Bestyrelsen har haft et meget stille år. Der har ingen henvendelser været fra 
foreningens medlemmer. Der har kun været meget få henvendelser fra 
ejendomsmæglere, der ønskede oplysninger om foreningens virke og vedtægter. 
 
En af de sager, der kunne kræve en øget indsats af bestyrelsen er “Trafikplan for 
Hvidovre Nord”. Den er en konsekvens af de gener, der er opstået efter at man fra 
Hvidovre kommunes side har gennemført en “prøvelukning” af Landlystvej. Hvidovre 
kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en trafikplan, der omfatter hele vejnettet 
i lokalområdet “Hvidovre Nord”. 
 
Den 18. September 2002 afholdt kommunen et borgermøde på Holmegårdsskolen. Her 
var områdets grundejer- og beboerforeninger, samt institutioner inviteret. Kommunen 
var repræsenteret af Vej- og Parkafdelingen og firmaet Rambøll/Nyvig, der skal stå for 
planarbejdet. Desuden var der repræsentanter fra de politiske partier i byrådet og fra 
Hvidovre Politi. 
 
Kommunen har nedsat en følgegruppe til “Planarbejdet for trafiksanering i Hvidovre 
Nord”. Til at deltage i følgegruppen inviterede kommunen de før nævnte foreninger og 
institutioner. Af dem har 25 meldt sig til følgegruppen, heriblandt vores forening. 
 
Der har indtil nu været afholdt 3 følgegruppemøder, hvor vi bl.a. har set forskellige 
løsningsmodeller og konkrete forslag er blevet drøftet. 
 
Det bliver interessant at følge planarbejdet, og der er nok også nogle “kameler” der 
skal sluges, hvis planerne skal føres ud i livet. Specielt når vi når til økonomien, som 
slet ikke er afklaret endnu. 
 
Fræseren har igen i år været flittigt brugt og kan nu lånes efter aftale med Peter Molin, 
Præstemosen 80, tlf. 36 75 82 76. Husk at fræseren skal afleveres i rengjort stand. 
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Beretningen blev vedtaget uden bemærkninger. 
 
Fastelavn 
 
Igen i år har der været afholdt fastelavn med Vestegnens Brandstation og 
grundejerforening “Skellet”. Der var 153 deltagere, der alle havde nogle gode timer på 
brandstationen. Årets resultat blev et underskud på kr. 399, 20, så Fastelavnskassen’s 
beholdning nu udgør kr. 741,00. 
 

3. Regnskab 
 
Det udsendte regnskab og budget blev gennemgået. 
 
Regnskab og budget vedtaget uden bemærkninger. 
 

4. Valg 
 
Kasserer  genvalg Tina Hansen 
Bestyrelsesmedlem   Joan Ryan, Brøndbyskel 26 
Bestyrelsesmedlem  genvalg Claus Hulgaard 
Revisor   genvalg John Hansen 
 

5. Indkomne forslag 
 
Der var ikke modtaget nogle forslag. 
 

6. Fastsættelse af kontingent 
 
Kontingent for næste år blev fastsat til kr. 100,00 pr. parcel. 
 

7. Eventuelt 
 
Her kom Hybridnet på tale. Hvis der er interesse for det, vil Thomas Martinsen, 
Kirkebroen 57 gerne undersøge markedet. 
 
 

Claus Hulgaard 
Referent 
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