
Udfærdiget af Claus Hulgaard,  20/12-2005   

Grundejerforeningen    Hvidovre  20.12.2005 
SOLVÆNGET 
 

Referat af generalforsamling afholdt 28/4 - 2005 
 
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. 
 

Beretning 
 
2. Der har i årets løb været afholdt 2 bestyrelsesmøde. 

 
Bestyrelsen har haft en meget stille år. Som det fremgår af indkaldelsen, har foreningen fået sin egen 
hjemmeside. 

         Hjemmesiden indeholder oplysninger om foreningen, og det er muligt at se foreningens vedtægter, samt 
budgetter, regnskaber og referater, for de sidste år. 

         Det er bestyrelsens håb, at ejendomsmæglere og advokater i fremtiden vil benytte hjemmesiden når de har 
behov for oplysninger om foreningen. 

         De henvendelser vi i dag får fra disse firmaer, kræver at vi fremsender kopier af vedtægter, budgetter, 
regnskaber og referater. Ofte ”glemmer” firmaerne endog at vedlægge en frankeret svarkuvert når de retter 
henvendelse til foreningen. 

   
Det er Philip Ryan der har kreeret hjemmesiden som den ser ud i dag. Han har fået god hjælp fra Joan med 
de mange tekster der skulle skrives ind. Det  er et rigtigt godt stykke arbejde de har lavet. 
 
Hjemmesidens adresse er: www.solvaenget.com 
 
På sidste generalforsamling blev det aftalt at undersøge hvad omkostningerne ved etablering at kabel tv, vil 
beløbe sig til. 
Philip Ryan har indhentet tilbud fra forskellige udbydere. Tilbudene har været drøftet i bestyrelsen, og vi er 
kommet til den slutning at priserne gør, at vi må forvente at tilslutningen vil være yderst begrænset. 
Bestyrelsen har derfor besluttet ikke at foretage sig yderligere i sagen. 

 
  
Beretningen blev vedtaget uden bemærkninger.   
  

Fastelavn 
    

Igen i år har der været afholdt fastelavn med Vestegnens Brandstation og grundejerforening ”Skellet”. Der 
var 120 deltagere, der alle havde nogle gode timer på brandstationen.  Årets resultat blev et  overskud  på  
kr. 304,33 så ”Fastelavnskassen”s beholdning nu udgør kr. 1.218,36.  
 

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

 
 
 4. Valg 

 
 
   Bestyrelsesmedlem genvalg Joan Ryan, Brøndbyskel 26  
   Bestyrelsesmedlem genvalg Claus Hulgaard Præstemosen 58 

         Revisor  genvalg Lene Petersen, Kirkebroen 59  
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5. Indkomne forslag  
 

Laila & Bertel Fransen, Brøndbyskel 7 
Forslagets ordlyd:  

Vedr. ud- og indkørslen Vesterskel – Kløverprisvej 
Efter vejarbejdet på Kløverprisvej er det blevet temmelig ubehageligt at køre over fortov og cykelsti. Vi 
anmoder derfor om, at Teknisk Forvaltning vil udvirke, at arbejdet bliver bragt i orden. 

 
Formanden har talt med kommunen/Vej og Park- afdelingen med Peter W. Knudsen som også var 
kommunens repræsentant i projektet ”Trafiksanering, Hvidovre Nord”.  
Han fortæller at der skal foretages nogle justeringer af de ændringer der er foretaget ved udkørslen, og at 
der mangler at blive lagt det sidste lag asfalt, som skal udligne de bump der er ved overkørsel af cykelstien. 
Peter W. Knudsen havde en helt klar forventning om, at det afsluttende arbejde vil være gennemført inden 
sommerferien. 
      
          
 

6. Fastsættelse af kontingent 
Kontingent for 2005/2006 blev fastsat til kr. 00,00 pr. parcel.   
 

7.  Eventuelt . 
 

Peter Molin meddelte, at han ikke genopstiller som formand til næste år.  
 
Der skal her gøres opmærksom på foreningens havefræser, der kan lånes ved henvendelse til Peter Molin, 
Præstemosen 80.    
 


