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I alt 25 p*rsoner van til stede"

Forrnand Kurt Wrledt bød velkommen"

pkt. r

Valg at dinigent. * l-{arding l-arsen blev foreslået * og blev valgt. Harding Larsen konstatenede, at

ind kaldelsen vår udsendt rettidigt.

PI{t. 2

Valg af stsmmeudvalg * ån blev vaigt fra hvert bord.

pkr. 3

Formandens heretning 29X7 .

For"manden oplaeste sin beretning:

12A17 har vi modtaget en del henvendelser fra foreningerne. Henvendelsernes antal har vaeret på niveau
med tidligene år. Siderr delegenetmrødet den '17" rnaj 2§17 afl'roldt 7 bestyrelsesmøder, hvili<et ikke afuiger fra
tidligere år.

Vi harl2017 hattden store glæde at kunne hyde velkomrnen til 2 nye medlernsforeninger. Herfra skal der
endnu en gång lyde et stort vellqommen, dejligt at I hrar valgt at blive medlern af SGTK. Vi frar også rnistet en
medlernsforening så det er jo populaert sagt 2 skridt frem og et tilbage, men dejligt at det går den vej.

Vi har atholdt *t Crdinaert delegeretmøde, åt Forrnandsmøde cg et medlernsmøde.

hÆedlemsmødet var endnu et møde med forsikringer i fokus, denne gång med GF Fonsikring. Mødet blev en

dlrekte fiasko, der var et meget ringe fremmøde udover hestyrelsen. Vi har efterfølgende haft en dehat med

GF Forsikr"ing orn årsagen, denne blev vi aldrig enige om. Vi mener at man ikke overholdt aftalerne og GF
Forsikring rnener at vi bærer en stor del af skylden, dog uden at pege på årsagen. lVlåske det blot er fordl at

vi har talt meget om forsikringer?

Formandsmødet var under vædskab af Køhenhavns Lufthavns Miljøafdeling, vi takkede ja tak til Deres
invitation til en orientenins om hvad rnan her gør for at give os et ordentligt rniljø som nahoer til lufrhavnsn -
et rigtigt godt møde som vi håher kan gentage sig ved en anden lejlighed.

l"lenvendelserne fna rnedlemsforeningerne har atter i 2917 vaeret svagt stigende, hvilket er rigtigt
tilfredsstlllsnde. §agerne er stadig af meget forskellig karakter der er stadip flere henvendelser scm sr
kcmplicerede selvom der også har vaeret en del henvendelser som ikke havde så alvorliE karakter. Det er
rigtigt rart at vi rnodtager mange henvendelser, det giver bestyrelsen nogle gode erfaringer som vi har stor

Savn af og kan videre give til andre. Vi må dog også se i øjnene, åt der også i år har voeret sager hvor vi ikke
kan kornme ret langt på grund af sagernes kompleksitet, men vi er alligevel komrnet i mål med sagerne.

/**
Fcrrna nd

Kurt Wriedt
Kong*lundsvej 335

2770 Kastrup

AL Arbejdernes Landsbank

Kongelundsvej 289

2770 Kastrup
Konto: 5325 A?43897

Kasserer

Flemming Gotke
Å.vnbøl All6 30

2770 Kastrup



NoEle såger har ui måtte arbejdc meget med og der er stadig nogle sager som vi arbejder med endnu"

Derfor er der stadig nogle få sager sorn ikke er helt afsluttet, hvltket vi naturligvis må beklage, msn - sCI;T1

nævnt - er det noget kornplicerede sager sorTl glven os nogle udtordringer sorn vi er rneget glade for, r'nen vi

skal nok nå frem til et resultat og forhåbentlig et resultat der bliver til glæde for de foreninger der har

henvendt sig og derrned også for alle os andre.

Sagerne drejer sig orn bl.a. bestyrelsesansvar, kloakker, cvr * numre, vejistandsættelser, forsikr§nger og i[<k*

mindst besvaer nned at få nogle til at arb*jde i bestyrelserne. Bestyrelsen oS især vores kasserer har
arbejdet en del med vores hjernmeslde som er h,i*vet fornyet og gjort mere relevant medlinks og

informatiofier som er til gavn for rnedlemmerne. Der er hl.a. kommet en kalender så alle kan se hvor"når der
er hestyrelsesrnøde og andre a*<tiviteter. V! opdaterer n'ledlemslisten hyppigere end tidligere og i øvrigt et

meget nyt indhold. VI har lever stadig op til vor6§ beslutning om at følge meget rnere med i hvad der sker i

Konrmunen især omkring lokalplaner og kloakerlng, veje og iignende ting som interesserer grundejene.

Vones ordning med rensnirrg af Vejhl"ønde fungerer stadig nigtig godt, vi har kun modtaget rosende orntaler af
crdningen"

ffier er i dag titsluttet S5 Grur"ldejerforenlnger med i att 2800 hrønde. Det er rigtig flot.

Det er stadig muligt at tilmelde sig ordningen oE vi forventer, at der i år kornnre flere til.

Eiverse.
Vores samarhejde nned §GF er gået noget i stå og det er nok mest vores skyld, vi har ikke været så aktive
på den front, men har besluttet at vi må have genoptaget kontakten til SGF.

Vi har tidligere i 2A17 udsendt en meddelelse som indeholder muligheden for at få forhøjet

behyggetsesprocent fra 25a/o til 30 % såfrenrt en enig generalfoi-samling står bag. Vi har ikke opnået nogen
stor erfaring om interessen og dog ved vi at flere grundejerforeninger har haft emnet på dagsordenen ved
generalforsarmlingerne. Vi skønner at den forhøjelse ikke umiddelbart har afsmitning på huspriserne, så
længe hebyggelsesprocenten ikke er udnyttet, men bliver den udnyttet er der ingen tvivl orn at det får
indflydelse på husprisen og ikke mindst ejendomsskatien. Vi vil følge udviklingen nøje og er inte ressen stor
og skal Kommunen til at glve månge dispensationer - så vil vi henvende os til Teknisk Forvaltning og

forlange en gen*ral titladelse til en bebyggelsesprocent på 30%"

Vi ser/hører ofte om at der bliver givet dispensation til at udføre større overkørsler en man ellens må. V;

mener at hliven man ved n'red at give dispensationer så skal man ændre reglerne og det vil vi også tage fat
på. I øvrigt må man huske på at der slqal være farsænkede kantstene ved overkørslenne og ikke hare et bræt
elier en stribe asfalt. Opsøg Kornmunens overkørselsregulativ og indret overkørslen efterdettell

| 2017 tog det stadig lang tid for at få tilsendt gravetilladelser og det var vores indtryk at det vår man

iigeglade rned i Teknisk Forvaitning, rnen dette har ændret sig her i 2018.

FREIVITIDEN.

Vi en ved at gennemse SGTK's vedtægter for at se om de stadig er tidssvarende cg i nær fremtid vil vi med

stor sandsynlighed komrne med forslag CIm aendringer, især orn det punkt sorn omhandler om udsendelser,
her har vi et stort ønske om at vi kun udsender inforrnationer, indkaldelser og lignende elektronisk, men

ffiere orn dette på et senere tidspunkt.
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Vl har stadig et stort ønske om fortsat at vaere meget synlige i Kommunen og det bliver bedre og bedre

samarbejdet med Teknisk Forvaltning er i stigende

Vi vil stadig det kommende år arbejde, og endnu længere hvis det hliver nødvendigt, på at få gjcrt a§le veje ti!

offentlig ejet veje, så vi kan tå noget msre interessefællesskab i Gmndejerforeningerne. Det er og bliver en

svær proces, men "never glve up". Det er en naturlig del af infrastrukturen at vejene er offentligt ejet. Vi vil

også følge med i trafiksituaticnen i Kornrnunen, der er mange hiier i rnyldretiderne ag trafiklys som ikke giver

den konetcte styning af trafikken.

Vi følger stadig rneget med i etablerlngen af separatkloakeringen, sorn vist nok skrider fremad, og den øvrige
sikrlng mod stormflod.

Til sidst viljeg takke bestynelsen for et godt og loyalt samarbejde, en sior indsats og en god stennning i

hestyrelsen gennem det år der er gået, der bliver arbejdet med stort engagement og til sidst en stor tak til

medlernsforeningerne for den store toyalitet vi oplever.

Kurt Wriedt Fornnand. Maj 2018

Komnnentarer til formandens beretning.

G/F Grænsen * kommenterede at et flertal på generalforsamlingen kan beslutte om bebyggelsesprocenten

slqal være 25 eller 30 %.

GiF Nøragersminde * er utilfreds med entreprenør Eodsholdt, idet han bebygger Bent Larsen en grund m*d
4 "boliger", og dermed ikke lever op til de lokale regler. Det blev kommentenet at han er svær at ramrne, da

han onqår reglerne ganske dygtigt.

HIF Kastrupvejens Haveby - klager ligeledes over overbebyggelse, eller i hvert fald lige til grænsen.

G/F Nøragersminde - har haft TV inspektion af regnvandskloakken - grim oplevelse, da der er månge
skader bl.a. p.g.a" boringer i undergrunden.

De plejer at få lavet 250 m ved pr. år til en pris af kr. 4.000,- pr. m, men nu med repanation af
regnvandskloakker kan prisen stige til kr. 10.000.- - kr. 14.000,-pr. meter.

Det blev oplyst at der findes et ceniralt register for alle ledningsejere.

Det blev udtrykt at vedligehold af private og offentlige veje er et kollektivt ansvar og dermed betaling.

Kurt betydede dog at det er den grundejer, der bor ud tiiden private fællesvej der er ansvarlig r
vedligeholdelsen af den til grund tilstødende privatfællesvej.

GIF f{øragersminde - spurgte til pllgten til at være medlem af en grundejerforening, - det blev kornmenteret
at de allerfleste steder er der medlemspligt, men undtagelser findes.

pkr. 4
Regnskab

Kasserer Flemnring gennenrgik regnskabet, og konstaterer at det passer rirneligt med budgettet

Kassereren ønsker at alle regninger kan udsendes pr. rnail, da det vil lette det administrative arbejde, og

henstiller til dem der endnu ikke er med, bedes oplyse deres mailadresser til kassereren.
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Der er ingen kontingent restancer.

Reg nskabet hlev godkendt.

H§emmes§de *Flemming forklarede om de ny tiltag på hjemmesiden * den er blevet forenklet, rnen mere

dynamisk.

PKT': 5

Eehandling af indkomne forslag - ingen forslag.

pkr. 6

Budget 2019 - der er liclt øgede indtaegter på grund af 2 ny nnedlemmer"

Budgettet blev godkendt.

pkr. r

Valg af bestyrelse fnr 2 år:

Formand Kurt Wriedt - blev genvalgt

Best. tlfledl. Bent Nielsen - blev genvalgt

Best. Medl. Ole Larsen - blev genvalgt

Pkr. I

Valg af bestyrelsessuppleant, for 2 år

Linda Michelsen

pkr. I

Valg af revisorer:

Revisor l-{arding Larsen

Revisor Martin Jansen

pkt. t (}

Valg af rev. Suppleant

Asbjørn Rasnrussen

Formand
Kurt Wriedt
Kongelundsvej 335

2770 Kastrup

- blev genvalgt

- blev genvalgt

- blev nyvalgt (GlF Pilely)

ÅL Arbejdernes

blev nyvalgt (G/F Dronningborg)

Pkt. 't1

Eventuelt

Der blev spurgt om det er nnuligt at Linke til de enkelte grundejerforeninger - de kan blive muligt, men hver

enkelt grundejerforening skal spørges eller de skal hver isaer tilmelde sig.
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Kurt Wriedt oplyste at vi arbejder stadig på at få en åben {for alle} og en lukket (kun for medlemmer}

hjemmeside.

G/F l-øjtegårdens Villaby - Frank mener det nu er mere interessant at efter $GTK.dk's hjemmeside fra
grundeierforeningernes hjemmesider.

GiF Dronningborg - Ashjørn Rasmussen - har problemer en hæk, der er for voldsom. Kurt anbefatede at det
blev ordnet i mindelighed.

CVR - er ikke noget rnan har generelt, kun foreninger der modtaget offentlig støtte skal have et CVR.

Bookingsystem til kommunens lokaler - CVR kræves ikke, men man skal gå ind som virksomhed"

Kort over Tårnby Kommune med grundejerforeningeme indtegnet er ønskeligt.

Kurt Wriedt kom med t hjertesuk vedrørende ffldte "postkassef', der kan blokere for at vore mails ikke
kommer frem.

Kurt Wridt takkede delegeret forsamlingen for et godt møde,

Referent Hans Erik Sietam, bes§relsesmedlem
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