Referat fra generalforsamlingen den 28. marts 2006
Generalforsamlingen blev afholdt i daginstitionen Arken på Saxtorphsvej og var
indkaldt efter de regler, der findes i foreningens vedtægter.
Formand Søren Ærboe bød alle de fremmødte velkommen og sendte en særlig
velkomsthilsen til alle de nye beboere i området.
1 a. Valg af dirigent
Thomas Dinsen fra bestyrelsen blev foreslået og valgt.
1 b. Valg af referent
Jørn Nielsen fra bestyrelsen blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning - herunder beretning fra udvalgene:
Søren Ærboe fortalte, at forhandlingerne med Københavns Kommune om en
lokalplan for området havde stået i stampe. Efter sidste generalforsamling havde vi
meddelt kommunen, at generalforsamlingen havde godkendt den rammeaftale,
bestyrelsen og forvaltningen havde indgået. Derfor kunne forvaltningen godt gå
videre og forelægge sagen for det politiske udvalg. Men på grund af en række
misforståelser endte den politiske behandling med, at et politisk flertal sagde nej til
at gå videre med en lokalplan for Valby Vænge. Derfor tog vi i løbet af sommeren
kontakt til daværende borgmester Søren Pind og samtlige politikerne i udvalget og
inviterede dem ud at se området. Efter denne kontakt blev sagen taget op i
udvalget en gang til, og denne gang var der enstemmig opbakning til at gå videre
med planerne for Valby Vænge. Men så kom kommunevalget og den ændrede
kommune-struktur i vejen. Fordi Købehavns Kommune skulle overtage en række
funktioner og medarbejdere fra Københavns Amt (som jo skulle nedlægges), skulle
der rokeres rundt på arbejdsopgaverne, og ingen vidste, hvem der skulle arbejde
med lokalplan for Valby Vænge. Derfor blev forhandlingerne mellem forvaltningen
og bestyrelsen for Gf. Valby Vænge først genoptaget i marts 2006. Så misforståelser
under den politiske behandling og kaos i forvaltningen havde kostet et helt år. Men
nu er forhandlingerne igang igen. Søren Ærboe gjorde desuden opmærksom på, at
bestyrelsen havde et hængeparti angående vejtræerne. På sidste generalforsamling
blev det besluttet at placere to store natursten ved hvert vejtræ for at beskytte dem
mod påkørsel. Pengene var også afsat i budgettet, men bestyrelsen havde ikke fået
gjort noget ved det. Søren lovede, at det ville ske ret hurtigt, så stenene kunne
placeres, inden plantekasserne var dækket af blomster ... og ukrudt. Den
efterfølgende debat drejede sig primært om arbejdet med lokalplan for området, og
der blev udtrykt ønske om, at bestyrelsen på skrift genopfriskede, hvad
rammeaftalen indeholder.
Derefter fremlagde udvalgene beretning:
Festudvalget havde arrangeret to fester. Sommerfesten blev afholdt i Steen
Bachmanns have - det var hyggeligt, og der hvade været et pænt fremmøde. Trods
sen indkaldelse var Fastelavnsfesten også velbesøgt og havde været endnu en
succes.
Loppemarkedsudvalget havde arrangeret et loppemarked på Den Grønne Plet.

Internetudvalget har løbende opdateret hjemmesiden www.valbyv.dk.
Visionsudvalget og Vedligeholdelsesudvalget havde ikke afholdt møder.
Derefter blev bestyrelsens beretning sat til afstemning og godkendt.
3. Godkendelse af regnskab for 2005:
Tine Fredsted fremlagde regnskabet, som også var udsendt. Regnskabet viser, at
foreningen efterhånden har oparbejdet en egenkapital på 34.000 kroner.
Regnskabet blev sat til afstemning og godkendt.

4. Indkomne forslag:
1. Mie Strandvig havde foreslået, at det blev indskærpet, at alle har pligt til at
rydde sit fortov for sne og is. Forslaget blev diskuteret, og alle var indforstået
med, at det blev ført til referat.
2. Mie Strandvig havde foreslået, at generalforsamlingen henstillede, at alle
viste hensyn og ikke spillede høj musik, når man holder fest - især om
sommeren. Forslaget blev diskuteret, og der var enighed om at ændre
opfordringen til at være en generel opfordring til at tage hensyn til beboerne i
nabolaget
3. På generalfrosamlingen blev det foreslået, at bestyrelsen rettede henvendelse
til kommunen for at få rejst skiltet med ordensregler ved Den Grønne Plet. Og
det blev efterlyst, hvem der har nøgler til redskabsskuret. Bestyrelsen gjorde
opmærksom på, at ansvaret for plænerne ved Arken hører under Foreningen
Den Grønne Plet. Så vidt vi ved, er det Helle og Anders på Ole Borchs Vej, der
er kontaktpersoner. Nøgler findes også på daginstitutionen Arken.
4. Irene Sparre Hjorthøj ville høre, om foreningen nogensinde havde fået
foretaget en jordbundsundersøgelse. Det har vi ikke og har heller ikke ønske
om det. Men vi ved, at i Københavns Kommune behandles al jord som
forurenet på grund af den store mængde trafik. Desuden fraråder
embedslægen, at man dyrker grøntsager på arealer, der ligger så tæt på
trafikårer som vores.
5. Irene Sparre Hjorthøj ville også høre, om foreningen nogensinde havde
undersøgt, hvad det vil koste at oprette vejbump, fordi hun mente, at
vejbump kunne forhindre bilisterne i at køre så stærkt. Bestyrelsen oplyste, at
vejbump havde været inde i overvejelserne og været til urafstemning
sammen med forslaget om at plante vejtræer. Og dengang havde der altså
været flertal imod bump og for vejtræer. Efter debat var der enighed om atter
at undersøge priser og mulighederne for at etablere bump (vejene tilhører
kommunen). Emnet tages op på generalforsamlingen i 2007. Og bestyrelsen
blev bedt om at tage kontakt til Arken for at opfordre forældrene til at køre
langsomt, når de skal til og fra institutionen.
5. Valg af bestyrelse m.v.
1. Valg af næstformand Jørn Nielsen genopstillede og blev valgt.
2. Valg af kasserer Tine Fredsted genopstillede og blev valgt.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer Irene Sparre Hjorthøj stillede op og blev valgt.
4. Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter Kirsten Overballe blev valgt.
5. Valg af revisor Anne Wessing stopper som revisor, fordi hun skal flytte fra
området. Jacob Hegstrup stillede op og blev valgt.
6. Valg af revisorsuppleant Søren Platou stillede op og blev valgt.

7. Nedsættelse af udvalg
• Festudvalg: Steen Bachmann, Per Jonasson, Kirsten Overballe, Thomas
Dinsen og Christian Wamberg blev valgt.
• Internetudvalg: Thomas Dinsen, Martin Moreno og Jacob Hegstrup blev
valgt.
• Vedligeholdelseudvalg: Søren Ærboe og Jørn Nielsen blev valgt.
• Visionudvalg: Søren Platou blev valgt.
• Loppemarkedudvalg: Kirsten Overballe og Mette Schou Møller blev
valgt.
7. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslog, at det nuværende kontingent på
200 kroner pr. år (pensionister: 100 kroner) fortsatte uændret. Forslaget blev
vedtaget.
8. Godkendelse af budget for 2006 Tine Fredsted fremlagde budgettet, som blev
vedtaget med den ændring, at der afsættes 8000 kroner til vedligeholdelse af
vejtræer samt indkøb af natursten.
9. Eventuelt Der blev spurgt, om bestyrelsen havde undersøgt muligheden for at få
indlagt kabelnet (billigt tv og internet) i området. Internetudvalget holder øje, men
det har lange udsigter Valby Lokalnet vil først etablere det i områder med
opgangsbyggeri.

For referatet: Jørn Nielsen
Thomas Dinsen referent dirigent

Adresser og telefonnumre på alle, der blev valgt:
Bestyrelsen:
Søren Ærboe, formand, Eschrichtsvej 40, 36 46 14 10
Jørn Nielsen, næstformand, Eschrichtsvej 36, 36 45 10 11
Tine Fredsted, kasserer, Panumsvej 40, 36 15 10 00
Thomas Dinsen, Mansasvej 23, 36 44 04 45
Steen Bachmann, Castbergsvej 31, 36 44 17 56
Irene Sparre Hjorthøj, Mansasvej 19, 26 36 42 20
Suppleanter: Kirsten Overballe, Panumsvej 30, 36 16 99 48
Revisor: Jacob Hegstrup, revisor, Castbergsvej 37, 33 22 10 29
Revisorsuppleant: Søren Platou, kasserer, Castbergsvej 3, 36 30 27 30
Festudvalg:
Christian Wamberg, Mansasvej 28, 29 93 23 74
Kirsten Overballe, Panumsvej 30, 36 16 99 48
Thomas Dinsen, Mansasvej 23, 36 44 04 45
Steen Bachmann, Castbergsvej 31, 36 44 17 56
Per Jonasson, Panumsvej 21, 36 45 40 43
Vedligeholdelsesudvalg:
Søren Ærboe, Eschrichtsvej 40, 36 46 14 10
Jørn Nielsen, Eschrichtsvej 36, 36 45 10 11
Internetudvalg: Thomas Dinsen, Mansasvej 23, 36 44 04 45
Jacob Hegstrup, Castbergsvej 37, 33 22 10 29
Martin Moreno, Panumsvej 16, 38 11 67 07
Visionudvalg:
Søren Platou, Castbergsvej 3, 36 30 27 30
Loppemarkedudvalg: Kirsten Overballe, Panumsvej 30, 36 16 99 48
Mette Skou Møller, Panumsvej 27, 36 46 60 60

