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Inden generalforsamlingen holdt Anders Johnsen, miljøtekniker fra Teknisk Forvaltning ved
Lyngby-Tårbæk Kommune, et foredrag om planerne for forbedring af vandkvaliteten i Mølleåen.
Kopi af et par af hans slides er vedlagt, og interesserede kan få kopi af alle slides ved henvendelse
til Bestyrelsen (gerne e-mail).

1. Valg af dirigent:
Poul Jørgensen blev valgt uden modkandidat og kunne konstatere, at generalforsamlingen var
indkaldt med lovligt varsel, og at der ikke var ting på dagsordenen, som krævede afstemning. Ved
navneopråb konstateredes, at 15 parceller var repræsenterede.

2. Formandens beretning:
Indledningsvist blev konstateret at sidste års vejfejning var gået godt. Det efterfølgene kommunale
vejsyn var ikke blevet afholdt, så Formanden havde lavet en fyldig fotodokumentation af knækkede
fliser og asfaltskader og fremsendt denne. Sidenhen har kommunen så udskiftet adskillige fliser,
samt enkelte chaussee-sten. Ligeledes havde den i august afholdte vejfest været meget hyggelig.
Det blev så mindeligt henstillet, at grundejerne holder forhaver og fortove i pæn stand, fjerner
mækebøtter (primært i maj og august), vildtvoksende græs m.m., således at området til stadighed
fremtræder pænt.
Bestyrelsen vil endvidere indkøbe og opsætte et antal hundeposer ved stien mellem Gadevangen og
Hjortekærsvej i håb om, at ikke mindst fremmede hundeluftere så vil bruge disse, og dermed gøre
det lettere at holde stien ren.
Af skadedyr blev fremhævet dræbersnegle – især her i forårsmånederne opfordres alle til at fjerne
flest muligt (skære dem over, putte dem i poser, grave dem ned eller hvad man nu foretrækker) –
samt rhododendron-cikaden, der ødelægger knopperne på rhododendronerne. De angrebne knopper
skal i pose og smides ud. Derudover er et antal skader blevet elimineret fra området.
Nye beboere i GV50 (Line Nielsen og Andreas Lindemann), og for tiden er yderligere 2 huse til
salg.
Der har været et par indbrud i årets løb, og det indskærpes atter, at man sikrer sig bedst muligt – og
det kan anbefales at kontakte Kriminalpræventivt Råd – samt at man orienterer naboer, når man
rejser væk, samt sørger bedst muligt for, at huset ikke ser forladt ud under ens fravær. Alle bedes
indberette til Bestyrelsen, hvis man har været ude for et indbrud.
Trafikforholdene i området, samt mulige stadionplaner, har været diskuteret med de omkringliggende grundejerforeningerne. Fra Hvidegårdsparken er der ønske om at forbedre krydset
Klampenborgvej-Hjortekærsvej, evt ved at etablere rundkørsel ,og Kommunen har lovet at kigge på

sagen. Hastighedsgrænserne sættes nu officielt til 50 km, men 40 km anbefales. Støjproblemerne er
også diskuteret, men det anslås at det vil koste 20 mio kr at gøre noget ved strækningen
Jægersborg-Nærum (primært støjdæmpende asfalt), så det er nok tvivlsomt, at der sker noget
foreløbigt.
Snerydningen har fungeret fint, og heldigvis har vi jo kun haft brug for hjælp et par gange.

3. Regnskabsaflæggelse:
Kassereren gennemgik regnskabet for 2007, og det blev godkendt. Foreningen har nu en kapital på
ca 100 000 kr, og kontingentet dækker de løbende udgifter. Det blev atter henstillet til kassereren at
sikre, at forrentningen af formuen sker optimalt. Ydermere blev det foreslået, at vi så gik i gang
med den sidste udskiftning af knækkede fliser, så vi fik gavn af de mange penge, der tidligere er
indbetalt.

4. Kontingent:
Kontingentet for 2008 nedsættes til 650 kr, og fortsat med rabat ved rettidig indbetaling, altså
600 kr. ved indbetaling før 1. juli. Girokonto 753-8898.

5. Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag inden fristen (10. februar), og et senere indsendt spørgsmål om
vejbelysning blev behandlet under Eventuelt.

6. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor:
Bestyrelse og revisor var som nævnt i indkaldelsen villige til genvalg, hvilket skete. Suppleant Poul
Hansen havde ønsket at udtræde, og erstattes af Lisbet Juul (GV49).

7. Eventuelt:
Belysning. Det igennem årene diskuterede problem med uønsket skin ind i husene fra gadelamperne
vil atter forsøges løst, idet vi får opsat en bedre skærm på en af lamperne, og hvis det virker
fornuftigt, vil samtlige skærme blive ændret til et beløb af knap 10 000 kr.
Parkering. I forsøget på at bevare fliserne hele indskærpes det atter, at man fortæller håndværkere
og gæster, at de ikke skal parkere med hjulene på fliserne.
E-mail. Bestyrelsen vil gerne fremover kunne sende meddelelser ud hurtigere (og billigere) og alle
opfordres til at videregive deres e-mail adresse. Den vil naturligvis kun blive brugt til interne
meddelelser.
VEJFEJNING SKER SØNDAG 13 APRIL, STARTENDE VED 10-TIDEN OG MED ET LET
TRAKTEMENT VED 11-TIDEN (HJØRNET GV OG HJ).
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