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Referent:  Lars Buch Jensen, Lavager 15. 
  
Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Formandens beretning 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Oplæg og afstemning om fornyelse af flisebelægning 
5. Oplæg og diskussion om fremtidig afholdelse af Sankt Hans fest 
6. Indkomne forslag. (ingen) 
7. Fastsættelse af kontingent og budget for 2015. Budgetforslag vedlagt 
8. Valg af kasserer. Lars Jensen ønsker at udtræde eller at fortsætte på betingelser 
9. Valg af bestyrelsesmedlem. På valg er Lisbet Jamrath Hansen. Genopstiller 
10. Valg af bestyrelsesmedlem. På valg er Kjeld Christensen. Genopstiller 
11. Valg af to bestyrelsessuppleanter. Nuværende er Kirsten Larsen, Kirsten Pedersen 
12. Valg af to revisorer. Nuværende er Per Gudmundsen, Per Scheye 
13. Valg af to revisorsuppleanter. Nuværende er Steen Bender og Erik Lassen 
14. Eventuelt 

Fremmøde: 
 

34 parceller, 51 personer til spisning. 48 ud af 201 parceller, 24 %, til generalforsamlingen. 
 

Punkt 1  
Valg af dirigent  
 

Formanden bød forsamlingen velkommen og gik direkte til valg af dirigent og 
stemmetællere.   
Rene Nielsen, Lavager 11 blev valgt som dirigent og Karen M. Jensen Lavager 15 og 
Lisbet Mørkager 48 blev valgt som stemmetællere.  
René konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet. 

Punkt 2 
Formandens 
beretning 
 
Parkering på 
fortov, afsnit 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affaldsordning, 
afsnit 1 
 
 
 
 
 
Lysmaster, afsnit 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Generalforsamlingen 2015. Formandens beretning. 
 
På seneste generalforsamlingsmøde nåede vi at diskutere en haste-gennemført lov, 
hvorefter man ikke mere i Danmark måtte køre op på fortovet med et af bilens hjulpar for 
at parkere. Lovgivningen trådte i kraft per 1. marts 2014.  
 
På generalforsamlingen vedtog vi en principbeslutning om, at det smalle fortov, kaldet 
østfortovet, skulle forbeholdes gående trafik, og at det brede fortov primært skulle 
forbeholdes parkerende biler. 
 
I forbindelse med lovens ikrafttræden var der imidlertid otte kommuner, herunder Høje-
Taastrup, som fik kompensation for loven. 
 
Det gav turbulens, idet politimyndighederne ikke var interesseret i, at der skulle gælde 
forskellige regler inden for samme politikreds, og det var tilfældet hos os, eftersom 
politikredsen ikke følger de kommunale grænser. Derfor blev det lige pludselig et åbent 
spørgsmål, hvorvidt Albertslund skulle følge de samme regler. 
 
Med afsæt i Brugergruppen var bestyrelsen tidligt ude i spørgsmålet om ændring i 
affaldssorteringen. På seneste generalforsamling fik bestyrelsen derfor vigtige 
tilkendegivelser fra beboerne, som dannede grundlag for et brev til kommunen i maj, hvori 
vi bl.a. gav udtryk for, at foreningen ønsker parcel-nær sortering og afhentning. Dette brev 
er siden indgået som en del af beslutningsgrundlaget for forslag til ny affaldsordning i 
Albertslund. Brevet kan læses på www.vest3.dk. 
 
I maj begyndte DONG at udskifte gamle lysmaster i stor stil. Det virkede underligt, set i 
lyset af, at der snart skulle opstilles nye master og armaturer. Bestyrelsesmedlem Kjeld 
Christensen tog derfor kontakt til personalet, som mente, at de nedtagne master fra 1965 
nok havde op til 10 års levetid i sig endnu, inden de ville blive farlige at have stående. Det 
var ikke noget specielt godt varsel for nye lysanlæg i vort område, at der, på trods heraf, 
alligevel blev opstillet nye master. 
 
Frygten for endnu en udskydelse af udskiftning af masterne, i den lange række af tidligere 
udskydelser, blev bekræftet under et møde, som bestyrelsen havde med kommunen i juni. 
Der er mindst to typer af armaturer, som kommer før vores i udskiftningsplanen. Den ene 
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er en kviksølvholdig og omkostningstung type, den anden er simpelthen udgået uden 
mulighed for, at der kan skaffes reservedele. Således står der mindst 1600 pulver1 
armaturer til udskiftning, inden det bliver vores tur, og det bliver det tidligst i 2016. Belært 
af erfaringen skal man dog nok ikke lægge for megen vægt på opgivelsen af det årstal.  
 
Under forløbet blev det også fastslået, at vi ikke har nogen påvirkningsmulighed med 
hensyn til rækkefølgen af udskiftningen. Endvidere blev vi orienteret om, at DONG har 
aftalt en midlertidig serviceordning med kommunen, og at det var under den ordning, at 
masterne blev udskiftet i maj. 
 
Igen i år opstillede kommunen et meget flot Sankt Hans bål for os, og med bestyrelsens 
forarbejde blev det endnu en succes, som dog ikke blev oplevet af helt så mange som 
sædvanlig. Der var en vigtig fodboldkamp i fjernsynet, og den havde Sankt Hans bålet 
svært ved at konkurrere med. 
 
I juni stod Agendacenter Albertslund for et energimøde hos murermester Torben 
Lorentzen på Lodager 13. Her blev vist, hvordan Torben dygtigt havde givet sit 60´er hus 
en isolerende kappe udenpå den gamle facade. Desuden blev der vist forskellige 
vinduesløsninger. Energimødet blev fulgt op af endnu et møde på Egelundskolen, hvor der 
blev suppleret med løsninger for hulmursisolering. Alt sammen god inspiration til at få 
forbedret isoleringen, både til gavn for miljø og økonomi. 
 
I juni gik det galt for TDC. Internetforbindelserne brød fuldstændig sammen og det var 
nødvendigt med en meget hurtig indsats. Petri & Haugsted gravene nogle huller rundt 
omkring på foreningens veje, som for os udenforstående syntes helt umotiverede. Det var 
stegende hedt, og gravepersonalet blev meget glade for at få lidt vand til ganen under 
arbejdet med at finde frem til kablerne. Efter gravningen af hullerne og udbedring af 
forbindelsen, skete der derefter tilsyneladende ingenting. Det var først, da bestyrelsen 
begyndte at tale med STORE bogstaver i september, at de mange, åbne grave igen blev 
dækket til. 
 
Nogenlunde sidste sommer blev man helt færdig med at udvide Motorring 4 til seks spor. 
Det var med spænding, at der blev lyttet til støjen fra den nye motorvej med de to ekstra 
spor. Det er altid svært at vurdere støj generelt, fordi den virker forskellig, alt efter, hvor 
man befinder sig. Men den samlede holdning er da vist, at den udvidede motorvej i hvert 
tilfælde ikke larmer mere end den tidligere. Det skyldes nok hovedsagelig, at der er 
kommet støjdæmpende belægning på alle vejbaner og måske også, at trafikken nu glider 
uden de nedbremsninger og starter, som var en del af støjbilledet førhen. 
 
I september modtog formanden en helt uventet regning. Det var en opkrævning fra 
kommunen på kr. 5.500,- for opstilling af Sankt Hans bål. Den havde vi ikke lige set 
komme, da vi tidligere ikke har skullet betale for den i øvrigt udmærkede håndsrækning fra 
kommunen. Derfor blev regningen afvist og den blev også annulleret, da man godt kunne 
se, at der ikke forelå nogen forudgående aftale om betaling for ydelsen. Det kommer vi 
tilbage til i aftenens forløb. 
 
I september indkaldte kommunen til et borgermøde, hvor der blev diskuteret 
affaldsordning. Både bestyrelse og foreningsmedlemmer var repræsenterede. Der blev 
lyttet til argumenterne af både borgmester og afdelingschefer, og der blev noteret ned. 
Godt gået af kommunen. Fint, at vi har et sådant nærdemokrati. 
 
I  september og i månederne forud var der også aktivitet på et helt andet plan. Leif Jensen 
fra Mørkager tog initiativ til udarbejdelsen af en beplantningsplan på et af foreningens 
trekantarealer, og Leif fik bevilget penge af bestyrelsen til et fælles renoveringsprojekt. 
Desværre blev det vist mest til et enkeltmandsprojekt, men så meget desto større skal 
takken lyde til Leif, som har gjort sin meget store og tidkrævende del til, at vort område 
fortsat kan fremtræde pænt og nydeligt. 
 
I oktober fik Vest3 sin egen Blog, som er et moderne internetforum under hjemmesiden. 
Her skal der være mulighed for at give sin mening til kende om emner, som bringes op på 
Bloggen. Desværre er det lidt besværligt at komme med indlæg, idet man skal være 
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godkendt og have password for at kunne deltage. Måske er det derfor, at der ikke har 
været indlæg om det rejste emne: Skal vi fortsat have en Sankt Hans fest?  
 
I november fik bestyrelsen en henvendelse om bestanden af træer på Skærager, hvor der, 
ligesom på andre af vore stamveje, er huller i beplantningen. En beboer har således taget 
kontakt til kommunen for at få suppleret antallet af træer. Fra kommunens side lyder 
meldingen, at det er meget svært, overhovedet at få træerne at gro, og at der derfor 
overvejes andre løsninger. Bestyrelsen er indstillet på at gå ind i sagen, hvis kommunen vil  
skifte til en helt ny type beplantning.  
 
I august har borgmesteren underskrevet lokal lovgivning, som følger politiets indstilling om 
ensartede regler for parkering på fortovene. Dette emne er kommet på hjemmesiden i 
december, så nu kan man orientere sig om lovgivningen i hele sin ordlyd. Essensen er 
dog, at det nu er lovligt at parkere med et hjulsæt på fortovet, såfremt man ikke generer 
den øvrige trafik. Bestyrelsen har dette faktum med i overvejelserne om ny flisebelægning. 
 
I december er der udlagt grus ud for nummer 32 på hver af vore veje, og det blev 
annonceret på hjemmesiden. Som sædvanlig er man meget velkommen til at tage grus til 
eget forbrug, og, ikke mindst, at hjælpe med at fjerne overskydende sand ved sæsonens 
slutning, som det også er sket. 
 
Fra den 16. december og indtil 1. februar har der været kommunal høring om Albertslunds 
kommende affaldsordning. Høringen havde sit udspring i Folketingets vedtagelse om 
yderligere affaldssortering i forhold til de krav, der fremover stilles til os. Igen har 
bestyrelsen været aktiv, og derfor kom der kommet nye input i sagen. Denne gang med 
mere konkrete forslag. Hørings-indlægget kan læses, både på kommunens og på vor egen 
hjemmeside. 
 
Efter høringsfristens afslutning har Brugergruppen været indkaldt til møde med det formål 
at indstille til Kommunalbestyrelsen, hvordan fremtidens affaldsindsamling skal fungere. 
Med stor sandsynlighed bliver udfaldet, at vi fra januar 2017 skal sortere affald i tre stk. 
todelte plastcontainere ved hvert hus i fraktionerne madaffald, restaffald, papir, glas, plast 
og metal, som tømmes henholdsvis hver 14. dag og hver 8. uge. Herudover indsamles 
storskrald hver måned i en tilkaldeordning, som vi kender det fra stort haveaffald. Det er 
endnu åbent, hvordan pap skal indsamles, men det kan også ende med en tilkaldeordning. 
Prisen falder fra de nuværende ca. kr. 4.400,- med ca. kr. 1.000,- til ca. kr. 3.400,- per 
parcel per år. 
 
2014 årets begyndelse har været forskånet for de helt store snemængder, og det samme 
har vist sig at være gældende for begyndelsen af vintersæsonen 2014/2015. Det vil en 
glad kasserer berette mere om, når regnskabet forelægges. 
 
I 2013 har vi spredt lidt af foreningens formue ud til flere bankforbindelser for at mindske 
risikoen for tab ved bankernes eventuelle konkurs. I år har vi søgt at optimere de nærmest 
latterligt lave renter, ved at søge om oprettelse af konti hos andre "højrente" banker. Vi er 
imidlertid stødt på, at de øvrige kun ønsker at handle med privatpersoner, og da vi er en 
forening med eget CVR nummer i stedet for et CPR nummer, har det derfor ikke været 
muligt at finde nye græsgange. Vi arbejder fortsat med forholdsvis kortsigtede indlån i FIH 
og Basisbank, hvor vi trods alt får en plusrente for udlånet af en del af vores formue. Også 
det vil kassereren orientere yderligere om senere.  
 
Formanden har, med stor overbevisning, gået rundt og berettet, at med kun to kabler i 
stedet for de tidligere 5 kabler i lysmasterne, var det slut med mørklagte veje, hver gang 
en storm kortsluttede kablerne. Om der stadig sker kortslutning i vore master er uvist, men 
i vinterens løb har det i hvert tilfælde vist sig, at vi stadig får mørklagte veje, selvom der nu 
er meget stor afstand imellem de to tilbageværende kabler. Og formanden har måttet 
erkende, at påstanden nok har været mere ønsketænkning end reel, faglig viden. 
 
Siden revisor suppleanten Lars Jensen ved generalforsamlingen i 2008 trådte til som 
kasserer, har Lars udført et meget stort og upåklageligt arbejde, hvor alt er blevet konteret 
og afstemt til tiden, hvorefter det er blevet anskueliggjort for bestyrelse og 
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generalforsamling. Samtidig har Lars været en meget aktiv spiller i det øvrige 
bestyrelsesarbejde. Det var derfor med meget stor beklagelse, at jeg modtog Lars´ 
melding om at ville udtræde af grundejerforeningens bestyrelse.  
 
For at foreningen ikke skal risikere at stå helt uden en regnskabsmand, har Lars dog åbnet 
en "kattelem". Hvis der ikke findes en egnet erstatning i aften, vil Lars, i det kommende år, 
påtage sig at ordne foreningens regnskaber for et tilsvarende honorar, som tildeles 
bestyrelsens kasserer, dog uden at skulle deltage i bestyrelsesmøderne.  
 
Det er et fint tilbud til foreningen. Men det ændrer ikke ved, at det rigtige er, at have et 
bestyrelsesmedlem, der indtager sin fulde plads i arbejdet med tilhørende stemme i 
bestyrelsens samlede arbejde. 
 
Det er derfor mit håb, at en egnet kandidat vil stille sig til rådighed ved aftenens 
afstemning til bestyrelsen, og at generalforsamlingen vil acceptere denne kandidat.  
 
Hvis der imidlertid ikke findes en kandidat, har Lars fortsat formandens fulde opbakning og 
tillid. Jeg vil derfor så foreslå, at Lars vælges til bestyrelsen - fordi det kræves af vore 
bankforretninger, men at Lars så ikke skal deltage i det øvrige bestyrelsesarbejde inklusive 
bestyrelsesmøderne. Til gengæld bliver Lars så uden stemmeret, indtil han igen måtte 
vælge at deltage fuldt ud. 
 
Bestyrelsen må så tage højde for, at der kommer til at mangle en meget skattet 
arbejdskraft i det praktiske arbejde, som jo også følger med bestyrelsesarbejdet. 
 
Aftenen har hovedoverskriften "Fornyelse af flisebelægning". Og vi kan helt sikkert se frem 
imod en god snak om emnet og forhåbentlig også nogle vedtagelser, som viser vejen - 
eller måske snarere fortovet, fremad. 
 
Det bliver også interessant at høre, hvad generalforsamlingen har af holdninger til  Sankt 
Hans festerne. 
 
Bestyrelsen forventer, at hvis prisrammen for en flisefornyelse accepteres, kan vi gå i gang 
med arbejdet i 2015. Men det vil blive afgjort, når den valgte bestyrelse træder sammen 
umiddelbart efter den afholdte generalforsamling. 
 
Der skal også gøres endnu et stykke arbejde, nok især i Brugergruppen, i forbindelse med 
ny affaldsordning, som træder i kraft, begyndende fra januar 2016, hvor den nuværende 
aftale ophører. 
 
Jeg ser frem til aftenens diskussioner og til det kommende års arbejde. Samtidig vil jeg 
gerne benytte lejligheden til at takke den siddende bestyrelse for en både hyggelig og 
engageret indsats i det forløbne år og generalforsamlingen for aftenens fremmøde. 
 

Kommentarer til 
beretningen: 
 

Forsamlingen havde ingen bemærkninger til beretningen som derved blev godkendt.  
 

Punkt 3 
Regnskab 
Foreningen 
 

Kassereren fremlagde derefter regnskabet, som blev godkendt uden bemærkninger og 
derved godkendt.  
 

Punkt 4  
Udskiftning af fliser 
på fortovet 
 
 
 
 
 
 
 

Formanden fik ordet og motiverede aftenens afstemning omkring nye fliser. Vigtigste 
pointe er at fliserne er meget slidte og trænger til udskiftning. Bestyrelsen havde indhentet 
tilbud på forskellige flisestørrelser hvoraf de første tilbud lå meget ens i pris til trods for 
store forskelle i angivelsen af fliseareal. Et efterfølgende tilbud lå lidt lavere i pris. 
 
Fire alternative flisetyper og en mulighed for at stemme nej var de fem mulige måder at 
afgive sin stemme på. En af de mulige flisetyper er den såkaldte ”Albertslund-flise”, som vi 
har i øjeblikket. Endvidere har bygge- og anlægs branchen medvind for tiden på grund af 
det gryende opsving i samfundet der straks har vist sig i denne del af økonomien.  
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Før afstemningen var der følgende kommentarer:  
Lavager 26 – Kirsten Lassen – ville vide om vi uafhængigt kunne vælge blandt de fire 
flisetyper. Formanden bekræftede, at det kunne vi.  
Lodager 13 – Torben – udtrykte holdningen at parkeringsarealet ikke må være større, fordi 
der så bliver for meget asfalt og fliser i forhold til de små forhaver, som nogen har.  
Skærager 28, Jesper Hjort Pedersen (Bestyrelsen) gjorde opmærksom på at bestyrelsens 
fire forslag alle betyder en forøgelse af fortovets bredde på bekostning af asfalten der 
ligger op til fortovet på østsiden.  
Kaj Lind – fortalte vestsiden er parkeringsareal og han foretrak Albertslund flisen. I øvrigt 
skulle der afholdes ekstraordinær generalforsamling for at tage stilling til sagen.  
En enkelt mødedeltager valgte at forlade mødet.  
Mørkager 15 – Spurgte om man havde overvejet hvordan flise overgangen til stamvejen 
skulle håndteres. Det mente bestyrelsen ikke blev noget problem.  
Lavager 26 – Erik Lassen – Mente afstemningsproceduren var forkert og skulle laves om.  
Skærager 9 – Ivan Rasmussen – Mente man kunne spare fliseudskiftningen på 
vendepladsen fordi ingen alligevel benyttede den del af fortovet.  
Bestyrelsen mente man af æstetiske grunde var tjent med at udskifte alle fliserne. 
 
Efter de indledende bemærkninger skred man til første afstemning, som var en skriftlig 
afstemning omkring gennemførelse af fliseudskiftning med et øvre rammebeløb på 2,8 
mio. kr.  
For stemte 41, Imod 5 og en blank stemme. Det viste sig at der var medtalt nogle 
fuldmagter i resultatet, hvilket ikke kunne lade sig gøre ifølge vedtægterne. Disse blev 
modregnet og resultatet blev som ovenstående.  
 
Derved blev bestyrelsen bemyndiget til at gennemføre en udskiftning i 2015. 
 
Derefter gik man over til afstemning nummer to.  
Der skulle stemmes om uændret vejbane bredde og udskiftning af fliser på begge sider af 
vejen.  
For stemte 42, imod 3.  
 
Herefter var der en livlig debat.  
 
Skærager 30 – Hanne Jess - mente asfalt kunne være lige så godt.  
Dirigenten pointerede det ikke var et muligt afstemningsforslag.  
 
Lavager 26 – Erik Lassen – Flise forslag nr. 4 er bedst fordi det bruges i forvejen. 
Tilspasningsproblemer bliver små.  
Mørkager 40 – Leif Jensen – Albertslund flisen knækker ikke, den er bedst.  
Lisbet fra bestyrelsen – Foretrak de store fliser fordi de er nemmere at holde.  
Lavager 36 – ville vide om der skulle mindre græs hvis fortovet blev bredere.  
Jesper fra bestyrelsen bekræftede det blev tilfældet.  
Mørkager 54 – Steen Bender – Gjorde opmærksom på at man altid skal huske at luge sine 
fliser.  
Mørkager 24 – Ville vide hvordan de store fliser kom til at se ud ved vendepladserne og 
ville have en tegning af den del af forløbet før der kunne tages stilling. Når tegningen 
forelå, kunne den drøftes på en ekstraordinær generalforsamling.  
Jesper fra bestyrelsen – gjorde opmærksom på at de store fliser bliver skåret til  
Lavager 26 – Kirsten Lassen – Albertslund flisen passer bedst til fortovene.  
Lodager 13 – ville vide om bredde udvidelsen er besluttet.  
Formanden bekræftede at det lå i forslaget.  
Mørkager 7 – mente det var et holdningsspørgsmål med flisevalget, så vi burde skride til 
afstemning.  
Mørkager 28 - Kaj Lind - mente der var givet for lidt tid til at vurdere forslagene og dette 
betød der skulle en ekstraordinær generalforsamling til.  
Skærager 32 – Hanne Jess – Der skal store fliser på, så vi ikke får stress med lugning.  
 
Dernæst skred forsamlingen til afstemning 
Der skulle stemmes om udskiftning af alle fliser på begge sider af vejen og fire forskellige 
flisetyper samt en nej-mulighed var til afstemning.  
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De afgivne stemmer blev:  
Løsning 1:  7 stemmer  (store kvadratiske fliser) 
Løsning 2:  18 stemmer (som nuværende, blot større fliser) 
Løsning 3:  0 stemmer  (små kvadratiske fliser) 
Løsning 4:  20 stemmer ( Nuværende løsning  - blot bredere fortov) 
Løsning 5:  3 stemmer.  (ingen udskiftning) 
I alt :    48 stemmer 
 
 
Bestyrelsen foreslog muligheden af, at de to mest populære forslag skulle til gen-
afstemning, siden intet forslag havde vundet stort. Det blev der protesteret imod, og derfor 
blev det ikke gennemført. 
 
Lodager 30 mente der skulle stemmes skriftligt med udsendelse til alle husstande. 
Stemmen skulle afgives ved aflevering til bestyrelsen. Dermed kunne mange flere afgive 
deres stemme om dette vigtige emne som drejede sig om mange penge.  
 
Lavager 13 – Laila – kunne godt forstå synspunktet. 
 
Formanden pointerede, at vedtægterne klart beskriver, at man kun har stemmeret på 
generalforsamlingen ved personligt fremmøde samt, at vigtige beslutninger tages 
på generalforsamlingen og ikke ved usikre tilbagemeldinger fra de enkelte parceller.  
 
Lodager 39 – der er for mange stemmer afgivet i forhold til fremmødte.  
 
Mørkager 54 – Steen Bender - Der skal en omstemning til.  
 
Lisbet fra bestyrelsen læste op og afkrydsede en liste over fremmødte fra de enkelte 
parceller, og der var uoverensstemmelser i afstemningen.  
 
Formanden forlangte, at der blev stemt om, fordi der nu var tvivl om rigtigheden af den 
første afstemning, hvilket ikke var acceptabelt.  
 
Nogle i salen mente ikke, man kunne lave en omafstemning og i det hele taget blev emnet 
diskuteret højrystet med argumenter for og imod. Da aftenen var ved at være fremskreden, 
blev det heller ikke bedre af, at nogle få havde valgt at forlade mødet efter første 
stemmeafgivning, selv om afstemningen ikke var afgjort. Dermed kunne de så desværre 
ikke være med i den endelige afgørelse af hvilke fliser, der skal lægges i renoveringen. 
 
Da en del indlæg var korte og uden angivelse af navn og adresse, var det ikke muligt for 
referenten at nå at opfange dem til referatet.  
 
Der blev stemt igen og resultatet blev følgende:  
Løsning 1:    1 stemme  (store kvadratiske fliser) 
Løsning 2:  18 stemmer (som nuværende, blot større fliser) 
Løsning 3:    0 stemmer (små kvadratiske fliser) 
Løsning 4:  27 stemmer (nuværende løsning  - blot bredere fortov) 
Løsning 5:    0 stemmer (ingen udskiftning) 
I alt :           46 stemmer 
 
Afstemningen havde igen løsning 4 som den mest populære, og nu med mere end 50% af 
stemmerne 
 
Afstemningen endte derfor med at de nuværende sten / Albertslund flisen blev valgt og 
fortovet bliver lidt bredere. Projektet forventes sat i gang i 2015 og må koste op til 2,8 mio 
kr.  
 
 

Punkt 5  
Sct. Hans 
 

Formanden gav en kort motivation for Sct. Hans festens afholdelse. Arrangementet er ikke 
nævnt i vores vedtægter, hvorfor det er frivilligt om vi skal gennemføre det. Når det er 
blevet praktiseret igennem rigtig mange år, skyldes det, at man her får muligheden for at 
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mødes med sine naboer under hyggelige former. Tidligere blev der brændt paller af, men 
det blev forbudt. Så trådte kommunen til med opsætning af et flot bål, som først måtte 
opsættes samme dag. I 2014 modtog formanden en efterregning på kr. 5.500 for levering 
og opsætning af bål, som dog blev afvist, idet en sådan regning ikke var aftalt.  
Arrangementet giver i forvejen underskud, og dette underskud er hidtil blevet dækket 
ligeligt imellem Vest1. Vest2 og Vest3, hvorimod hele arbejdet udføres af bestyrelsen i 
Vest3. Formanden tilkendegav, at det ikke er motiverende at yde et stort arbejde og så 
blot opleve, at der fremover skal beregnes et underskud for samtlige fremmødte, uanset 
om de er i vores grundejerforeninger eller fra gårdhavehusene, på mellem kr. 30 og kr. 
100, afhængig af årets vejr og øvrige begivenheder. Derfor har bestyrelsen kontaktet 
Vest1 og Vest2, dels for at høre om deres mulige deltagelse i arbejdet, og dels for at høre, 
om de vil være med til at dække det store underskud, som kan forudses fremover.  
Af ovenstående årsager ville bestyrelsen gerne høre forsamlingen om dens holdninger til, 
at traditionen skal fortsættes.  
 
Mørkager 54 – Alice Bender – Sankt hans bålet betød vi mødtes i gamle dage og det var 
med til at skabe sammenhold. Mener det skal fortsætte også af hensyn til de nye tilflyttere.  
 
Mørkager 28 – Kaj Lind – Det var OK der holdes fastelavn og Sankt Hans, men det kunne 
også være andre ting man samledes om.  
 
Lodager 39 – Lisbet Sejer – Arrangementet kunne godt nedlægges for hendes skyld. 
 
Mørkager 54 – Steen Bender – I gamle dage blev der arrangeret sækkevæddeløb og i 
øvrigt måtte de unge også på banen.  
 
Formanden rundede af og sagde, at bestyrelsen vil diskutere en eventuel fortsættelse.  
Lige nu var der mest stemning for nedlæggelse.  
 

Punkt 6 
 

Ingen indkomne forslag.  
 

Punkt 7 
Budget og 
regnskab 

Budgettet samt regnskabet blev fremlagt af kassereren og det blev godkendt.  
Uændret kontingent 

Punkt 8 
Valg af kasserer 

Lars Jensen fortsætter som kasserer men på den betingelse, at han ikke deltager i det 

almindelige bestyrelses arbejde.  

 
Punkt 9 
Valg af  
bestyrelses-
medlem 

Lisbeth J Hansen og Kjeld Christensen blev genvalgt.  

 

Punkt 10 og 11 
Valg bestyrelses 
suppleanter 

Begge bestyrelsessuppleanter (Kirsten Lassen og Kirsten Pedersen) blev genvalgt. 

 

Punkt 12 
Valg af 2 
revisorer 

Per Scheye blev genvalgt og Hanne Jess, Skærager 30 blev nyvalgt revisor.  

 

Punkt 13 
Valg af 2 revisor-
suppleanter 

Begge revisor suppleanter (Steen Bender og Erik Lassen) blev genvalgt. 

 

Punkt 14 
Eventuelt 
 

 
 

Lavager 5 – Karl 
Lamberts  

Ville høre hvornår gruset var blevet lagt ud, for da han skulle hente en smule, var det 
allerede udsolgt.  

Formanden Formanden oplyste gruset var udlagt 16/12 og ville prøve at holde øje med det næste 
vinter. Mængderne er løbende blevet reduceret, idet der før har været for meget. 
 

Lisbet fra 
bestyrelsen 

sagde man ville give besked på hjemmesiden om vigtige ting.  
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Formanden Mente det kunne være problematisk med kun at benytte hjemmesiden, da mange aldrig 

besøgte den og mailbeskeder kunne forsvinde ved mail adresse skift. Derfor fortsættes 

med papiromdeling 

Skærager 50 - 
Bent Olesen 

Han havde spurgt kommunen hvorfor de havde fjernet træer på stamvejene. Kommunen 
plantede 3 træer men manglede de sidste. Ville gerne høre hvad bestyrelsen ville gøre 
ved det 
 

Lisbet fra 
bestyrelsen 

gjorde opmærksom på at hun foretrækker papir informationer.  
 

 
 
Godkendelse:  
 
 

 
 
18. marts 2015 

________________________________  __________________________________ 
Niels Schjødt-Hansen   René Nielsen 
Formand    Dirigent 
 
Af personlige årsager har netop genvalgte bestyrelsesmedlem Kjeld Christensen trukket sig som 
bestyrelsesmedlem i forbindelse med det konstituerende møde. 
 
På et bestyrelsesmøde den 16. marts 2015, har bestyrelsen konstitueret sig som følger: 
 
Formand Niels Schjødt-Hansen Mørkager 43 
Kasserer Lars Jensen Lodager 9 
Bestyrelsesmedlem Lisbet Jamrath Hansen Mørkager 48 
Bestyrelsesmedlem Jesper Hjorth Pedersen Skærager 28 
Bestyrelsesmedlem Kirsten Pedersen Skærager 5 
 
 

 
 
Fliserenovering Gruppen 
Under det konstituerende bestyrelsesmøde er nedsat en arbejdsgruppe, hvor Jesper Hjorth Pedersen er 
udnævnt som formand. Udvalget vil bestå af skiftende medlemmer, som indkaldes alt efter hvilke opgaver, der 
skal udføres af æstetisk, brolægger fagmæssig, økonomisk og juridisk karakter. For at opnå de bedste 
resultater i gruppen, som netop har fået en meget stor økonomiske beløbsmæssig ramme stillet til rådighed af 
foreningen, opfordrer Jesper alle Vest3 medlemmer til at tage kontakt til ham, for at byde ind med konkret 
viden, som kan understøtte projektet. Et sådant tiltag er allerede sket, idet Leif Jensen og frue fra Mørkager 
nøje har opmålt og beregnet flisearealerne i Vest3. Dette meget store forarbejde bliver uvurderligt i gruppens 
fortsatte arbejde med at opnå en smuk fliseudskiftning til en optimal pris. Fliserenoveringen vil få den absolutte 
topprioritet i bestyrelsens arbejde i det kommende år. 
 
Sankt Hans fest 2015 
Bestyrelsen har besluttet, at der ikke afholdes Sankt Hans fest i 2015. Beslutningen er truffet efter høring 
under Vest3 generalforsamlingen samt tilbagemeldinger fra Vest1 og Vest2. Begge afdelinger takker Vest3 
bestyrelserne igennem årene for indsatsen med at afholde arrangementet.  
 
Bestyrelsen har samtidig besluttet, at Fastelavnsfesten skal fortsætte i 2016 til trods for en faldende 
deltagelse af børn, som slår katten af tønden. Festen vil få en endnu større drejning i retning af, at Fastelavn 
er en mulighed for at få et hyggeligt samvær med naboen til en kop kaffe, en fastelavnsbolle og kolde tæer, 
samtidig med, at der er underholdning i form af tøndeslagning for både børn og voksne. Mange medlemmer 
har allerede opdaget, at der sker noget ekstra, og bestyrelsen opfordrer allerede nu medlemmerne til at slutte 
op om den tilbageværende, uofficielle begivenhed for et godt og fælles sammenhold i foreningen. Mød derfor 
gerne op - med eller uden børn. 
 


