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Referat fra ordinært delegeretmøde den 25. maj 2011 

 

Dagsorden: 1.  Valg af dirigent 

 2.  Valg af stemmeudvalg 

 3.  Formandens beretning for året 2010 

 4.  Regnskab for 2010 fremlægges til godkendelse 

 5. Behandling af indkomne forslag 

 6. Budget for 2012 og kontingent 

 7.  Valg af: 

 a. 

Kasserer  (Dyveke Sørensen er villig til genvalg) 

 b. 

 Bestyrelsesmedlem  (Bent Petersen afgår) 

 Bestyrelsesmedlem  (Kai Møller villig til genvalg) 

Da der i 2010 blev truffet beslutning om, at bestyrelsen i 2011 skal reduceres til 5 medlemmer, opstilles 

der ingen i stedet for Bent Petersen.  

   

 8.  Valg af: 

 Bestyrelsessuppleant for 2 år. 

 9.  Valg af: 

 Revisorer (Ole Kvist og Harding Larsen er begge villige til genvalg) 

 10. Valg af: 

 Revisorsuppleant (Linda Michelsen villig til genvalg). 

 11. Eventuelt 

 

Formand Kurt Wriedt bød velkommen til de 25 delegerede, der repræsenterede 17 grundejerforeninger.  

 

Ad pkt. 1: Valg af dirigent 

 

På bestyrelsen vegne foreslog formanden Harding Larsen som dirigent. Da der ikke var andre i forslag blev Harding 

Larsen valgt. 

Dirigenten startede med at konstatere, at mødet var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig. Mødets øvrige 

dagsorden kunne herefter påbegyndes. 

 

Ad pkt. 2: Valg af stemmeudvalg   

 

Dirigenten udpegede 1 stemmetæller ved hvert af de 3 borde. Disse blev efterfølgende valgt. 

 

Ad pkt. 3: Formandens beretning 

 

Formanden startede beretningen med at oplyse, at der siden sidste delegeretmøde havde været en del aktiviteter. Der 

var blandt andet afholdt 5 bestyrelsesmøder, 1 ordinært delegeretmøde, 1 ekstraordinært delegeretmøde og 1formands-

møde.  

Der havde desuden været en del henvendelser fra medlemskredsen, som bestyrelsen havde involveret sig i. 

 

På det ordinære delegeretmøde den 19. maj 2010 fremlagde bestyrelsen forslag til motiveret vedtægtsændring med det 

formål at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5. Forslaget kunne ikke umiddelbart vedtages, da der iht. 

vedtægterne ikke var tilstrækkeligt fremmøde af stemmeberettigede medlemmer.  

 

Forslaget blev derfor henvist til behandling på et ekstraordinært delegeretmøde. Dette møde fandt sted den 8. juni 

2010. På dette møde blev forslaget om vedtægtsændringerne vedtaget. Det blev samtidig besluttet at nedbringelsen af 

antallet af bestyrelsesmedlemmer skulle over et par valgperioder. Ændringen vil være på plads efter dette 

delegeretmøde - 2011. 
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Til formandsmødet den 17. november 2010 havde bestyrelsen inviteret repræsentanter fra kommunen som 

’gæstetalere’. Fra kommunen mødte den nye chef for teknisk forvaltning, Betina Grimm og den ligeledes nye formand 

for teknisk udvalg, Lars Brandstrup. 

Efter de kommunale indlæg havde der været en meget udbytterig dialog, der varslede godt for det fremtidige gode 

samarbejde mellem sammenslutningen og kommunen. Et referat fra mødet findes på sammenslutningens hjemmeside. 

 

Arbejdet med at gøre hjemmesiden ”SGTK” indbydende og informativ har i det forløbne år været opprioriteret i 

bestyrelsesarbejdet. Det skulle gerne ende med, at medlemskredsen her kunne finde støtte til arbejdet i deres lokale 

grundejerforeninger. 

 

Sammenslutningen har gennem en årrække været medlem af ”Kontaktudvalget vedrørende Lufthavnen”. Dette udvalg 

er tilsyneladende gået helt i stå, da det sidste møde er blevet afholdt i 2009. Hvis dette udvalg atter bliver aktivt, vil 

bestyrelsen selvfølgelig møde op for at indhente informationer. 

 

Eftervirkningerne af gravearbejdet i forbindelse med diverse former for nedgravning af forsyningskabler på dele af 

Vestamager, volder stadig problemer. Der er stadig problemer med sænkninger i asfalten. Formanden rådede 

foreningerne i de områder, der ’står for tur’ til at gennemfotografere veje og fortove inden anlægsarbejdet begyndes. 

Det forventes, at kommunen i forbindelse med næste etape vil være mere påpasselige med kvaliteten af arbejdet fra de 

enkelte entreprenører. 

Et problem der ikke lige her og nu er løst, er den meget sene orientering til grundejerforeningerne om udstedte 

gravetilladelser. Bestyrelsen vil fortsætte med at arbejde for en hurtig digital orientering på dette område. 

 

Formanden overgav derefter beretningen til de delegeredes godkendelse. 

 

Som indlæg til beretningen blev det atter påpeget, at den sene orientering om udstedte gravetilladelser på det nærmeste 

gjorde tilsynsarbejdet umuligt for bestyrelserne i de enkelte grundejerforeninger. 

 

Det blev fremhævet, at det især for meget små grundejerforeninger var en meget stor belastning at skulle administrere 

en vejrenovering. 

Der blev i den forbindelse gjort opmærksom på ”Vejmanuale” på ”SGTK” – sammenslutningens hjemmeside. 

 

De økonomiske aspekter i forbindelse med vejrenoveringer førte også til flere indlæg om blandt andet; medlemspligt, 

mulighed for udmeldelse ved bopæl ud til offentlig vej samt problemerne med at få folk til at deltage i bestyrelses-

arbejde. Kan en forening beslutte at ’nedlægge’ sig selv? 

Disse relevante indlæg førte til mange nye indlæg – men selvsagt ikke til entydige svar.  

Formanden kunne dog love, at bestyrelsen ville søge indsigt i flest mulige af problemstillingerne. 

 

Der blev fra salen stillet forslag til, at en del af sammenslutningens formue blev brugt som tilskud til de omkostninger 

foreningerne havde i forbindelse med retssager omkring f. eks. medlemspligt (advokatbistand). 

Sammenslutningens næstformand oplyste, at det ville være helt afgørende for at opnå tilskud, at spørgsmålet var 

forelagt sammenslutningen på forhånd.  

Det blev i den forbindelse oplyst, at kommunen burde inddrages i de forhold hvor der allerede var retsafgørelser i 

lignende sager. 

Der blev givet støtte til bestyrelsens holdning om ikke at yde tilskud ved efterfølgende anmodninger. 

 

Det blev tilkendegivet, at situationen i ’lufthavnsudvalget’ nok var af en sådan art, at hvis sammenslutningen ønskede 

orientering om udvalgets status, så måtte det ske ved at bestyrelsen kontaktede udvalget. 

 

Der var spørgsmål til det forhold med 1-årige og 5-årige vejeftersyn. Man ønskede at vide, om der kunne være 

tilfælde, hvor det ville være uforsvarligt at vente til 5-års eftersynet. 

Formanden oplyste, at der uanset tidsforløbet burde ske henvendelse til entreprenøren, når problemet var opstået. 

 

Da der ikke var flere, der ønskede ordet til beretningen, blev den sat til afstemning. Beretningen enstemmigt godkendt.  

 

 

 

 



 Side 3 

 

 

Ad pkt. 4: Regnskab 

 

Kassereren indledte med at henvise til det udsendte regnskabsmateriale. Orienterede derefter om sammenslutningens 

tab i forbindelse med Amagerbankens konkurs. En del af tabet fremgik af det udsendte materiale, men der ville også i 

indeværende regnskabsår opstå tab i den forbindelse. 

Det blev oplyst, at der i perioden var sket afskrivninger på inventarlisten, da visse effekter ikke længere var 

tidssvarende. 

 

Som indlæg til regnskabet blev der stillet forslag til udvidet brug af digital information til sammenslutningens 

medlemskreds. Der ville i den forbindelse kunne spares på udgifterne til kopipapir. 

Kassereren oplyste, at en meget stor del af medlemskredsen ikke havde oplyst e-mail adresser til trods for gentagne 

opfordringer. 

Næstformanden oplyste, at det ville være nødvendigt med en vedtægtsændring, hvis for eksempel indkaldelse til 

delegeretmøde skulle ske pr. e-mail. 

 

Der blev spurgt til sammenslutningens bankforbindelse efter Amagerbanken. 

Som svar blev det oplyst, at bestyrelse ville drøfte spørgsmålet på et bestyrelsesmøde. 

 

Ved afstemning blev regnskabet enstemmigt godkendt. 

 

Ad pkt. 5: Indkomne forslag 

 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

 

Ad pkt. 6: Budget og kontingent 

 

Kassereren gennemgik det udarbejdede budget, der balancerede med et ganske lille overskud. Efter 

budgetgennemgangen blev det oplyst, at bestyrelsen stillede forslag om uændret kontingent til sammenslutningen. 

 

Ved afstemning blev budget og kontingent enstemmigt godkendt. 

 

Ad pkt. 7: Valg 

 

Kasserer  Dyveke Sørensen genvalgt 

 

Bestyrelsesmedlem Kai Møller genvalgt 

 

Ad pkt. 8: Valg af bestyrelsessuppleant 

 

Nyvalg  Stanley Dakin (for 2-årig periode) 

 

Ad pkt. 9: Valg af revisorer 

 

Revisor  Ole Kvist genvalgt 

 

Revisor  Harding Larsen genvalgt 

 

Ad pkt. 10: Valg af revisorsuppleant 

  

Revisorsuppleant Linda Michelsen genvalgt 
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Den samlede bestyrelse ser derefter således ud: 

 

Formand   Kurt Wriedt  G/F Ydergård 

Næstformand  Bent B. Nielsen G/F Byvejens Villaby 

Kasserer  Dyveke Sørensen G/F Lærkevang 

Bestyrelsesmedlem Herbert Bolbroe G/F Digevang 

Bestyrelsesmedlem Kai Møller  G/F Tømmerup Villaby 

Bestyrelsessuppleant Hans Erik Sietam G/F Elmelund 

Bestyrelsessuppleant Stanley Dakin  G/F Strandgården 

Revisor  Harding Larsen G/F Petersens minde 

Revisor  Ole Kvist  G/F Pilegården 

Revisorsuppleant Linda Michelsen G/F Kildevang 

 

Ad pkt. 11: Eventuelt 

 

Der blev talt om den trafikregulering, der var anlagt på Præstefælledvej (bump). Der var kritiske røster om effekten på 

både mennesker og køretøjer.  

I området havde man drøftet erfaringerne med de anlagte bump. Det var nu besluttet at gøre det muligt for 2-hjulede 

køretøjer at passere uden om chikanerne i hver vejside. 

Der var visse bemærkninger til kommunens rolle i forbindelse med anlæg af den slags trafikregulering. 

 

Der blev talt om grundejerforeningernes forskellige grunde til at få foretaget trafikmålinger i deres respektive 

områder. 

 

Der var et indlæg om erfaringerne med de forskellige entreprenører, der tilbyder kontrakt på snerydning. Der var reelt 

ønske om at få undersøgt, om der var økonomisk gevinst ved at flere ’sammenhængende’ områder indgik en fælles 

snerydningsaftale. 

Formanden tilbød at undersøge markedet. 

 

I forbindelse med kommunens beslutning om at dæmpe vejbelysningen blev der spurgt ind til kravet om belysningen 

på villavejene. 

Der blev svaret, at der skulle være lys nok, men denne definering var meget individuel. 

 

Afslutningsvis var der et indlæg om det urimelige i, at der alene i Tårnby Kommune er ca. 125 grundejerforeninger, 

der hver især bakser med økonomi og administration i forbindelse med renoveringer på de private fællesveje.  

Det urimelig skulle ses i forbindelse med samfundets omlægninger til ’stordrift’ så som kommunesammenlægninger, 

politireform, sygehusregioner og mange andre lignende omkostningsbesparende reformer. 

Det helt store borgerønske måtte være, at kommunen overtog al vejvedligeholdelse og sendte regningen via 

skattebilletten. Det ville være billigere, bedre og kunne ske under tilsyn at professionelt personale. 

Som det er nu, er det uprofessionelle mennesker, der på hvert andet gadehjørne skal skaffe de millioner, det drejer sig 

om, når en lille stump vej skal totalistandsættes.  

 

Da der ikke var yderligere indlæg kunne dirigenten slutte mødet klokken 20.40. 

 

 

 

 

 Bent Petersen       Harding Larsen 

 Referent    Dirigent 


