GRUNDEJERSAMMENSLUTNINGEN
I Tårnby Kommune.
Maj 2011
Beretning for 2010.
2010 har været et år med en del aktiviteter, vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvilket er i
underkanten af hvad der er ønskeligt, men dog passende for året der er gået, ét Ordinært
delegeretmøde, ét Ekstraordinært delegeretmøde, ét Formandsmøde.
Derudover har bestyrelsen modtaget en del henvendelser fra medlemsforeninger, som bestyrelsen
har involveret sig i.

Delegeretmøde den 19. maj.
På dette møde var der et pænt fremmøde og her fremlagde bestyrelsen forslag til reduktion af
antallet af bestyrelsesmedlemmer, fra 7 til 5. dette skulle ske over et par år. Mødet blev afviklet på
den sædvanlige gode og rolige måde.

Ekstra Ordinært Delegeretmøde den 8. juni.
Det var nødvendigt at indkalde til ekstraordinært delegeretmøde, idet der ikke var fremmødt det
nødvendige stemmeberettigede til at få vedtaget bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer.
Disse blev vedtaget på dette møde og antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver gradvist reduceret fra
7 til 5 medlemmer. Ændringen er fuldt implementeret i 2011.

Formandsmøde den 17. november.
På formandsmødet var der også et godt fremmøde og vi havde den glæde, at den nye chef for
teknisk Forvaltning Betina Grimm og den ligeledes nye formand for Teknisk Udvalg Lars
Brandstrup, begge sagde ja tak til invitationen til at deltage. Der var en god debat på mødet om de
aktuelle ting som der rører sig i Kommunen og som har indflydelse på Grundejerne. Vi håber at det
gode samarbejde mellem Teknisk Forvaltning og Sammenslutningen fortsætter og bliver yderligere
styrket og udbygget. Referat kan læses på Sammenslutningens hjemmeside.

Hjemmesiden.
En del tid af bestyrelsesmøderne er gået med at arbejde med vores hjemmeside. Det er bestyrelsens
mål at den bliver et værktøj som medlemmerne vil benytte sig meget af og at hjemmesiden bliver en
aktiv del af kontakten mellem bestyrelsen og medlemsforeningerne. Det skal være her man ”slår
op” når man lige mangler en oplysning. Man kan og skal dog stadig henvende sig til bestyrelsen når
man har et problem som man ønsker hjælp til at få løst.

Kontaktudvalg vedr. Lufthavnen.
Dette udvalg er tilsyneladende gået helt i stå. Det seneste møde blev afholdt i 2009. alle mener at
udvalget består endnu, men ingen ved hvem der har bolden. Vi vil i 2011 forfølge dette noget mere.
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Opgravninger.
Vi har også i 2010 modtaget en del henvendelser vedr. den meget mangelfulde reetablering af de
mange opgravninger som vi har været udsat for. Kvaliteten af lukning af især vejene efter endt
opgravning er simpelthen for dårlig. Dette ved Tårnby Kommune også og her har man taget fat i
ledningsejerne og disses entreprenører og krævet en noget bedre kvalitet. Nogle steder har det
hjulpet og andre steder ikke. Vi følget det meget tæt og vil gerne have henvendelser omkring dette
problem, også gerne med gode erfaringer. Vi står også til rådighed for de foreninger der står overfor
at skulle gennem at få lagt luftledninger om til kabler i jord. Husk at fotografere Jeres veje og
fortove inden gravearbejdet påbegyndes.
Et tilbagevendende problem er den hastighed som vi modtager kopi af gravetilladelser fra Teknisk
Forvaltning, ofte kommer de flere måneder efter at arbejdet er afsluttet, dette er ikke
tilfredsstillende og vi har ved flere lejligheder påtalt dette overfor Teknisk Forvaltning, og vi vil
stadig forfølge dette problem.
Vi har gennem året forfulgt de sager som vi har modtaget henvendelser omkring og vi håber at vi i
2011 får endnu flere henvendelser, vi har allerede modtaget en del, men kom bare med opgaverne

Kurt Wriedt
Formand..
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