
Dato: 20. april 2015 

Sted: Medborgerhuset, Hvidovrevej 288 

Fra Best.: Steen M, Jytte, Hans Henrik, Kurt, Steen H., Bjarne C.. Katja. 

Referent: Kurt Holm Petersen 

Fremmødte:  22 Matrikler (36 personer) 
Dagsorden: Generalforsamling: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2015 og budget for 2016. 

4. Vedtagelse af kontingent, honorarer og diæter. 

5. Valg af kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

7. Indkommende forslag. 

8. Eventuelt.  

 

Mødereferat: 
    

Pkt. 1  Steen Buck Holdt blev af bestyrelsen foreslået som dirigent. Valgt uden modkandidat. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at indkaldelsen var lovligt varslet.              

Herefter gav han ordet til formanden Steen Maagaard for aflæggelsen af bestyrelsens 

beretning. 
 

Pkt. 2 Der er i det forløbne år afholdt hastighedsmåling på vejene i Svendebjergs forening. 

Skønt målingerne ikke var helt retvisende pga. fjernvarmearbejdet, lykkedes det besty-

relsen efter flere møder, at overbevise kommunen om nødvendigheden af hastighedsre-

gulerende foranstaltninger hos os. 

Vi fik således i første omgang 2 bump og 10 stk. 40 km/t zoneskilte, samt rettet lysregu-

leringens til igen at virke efter trafikken. 

Nogle egentlige tendenser/oplevelser af forandringen, kender vi endnu ikke. Vil ha-

stighederne sænkes? Vil vi opleve ekstra belastning af fx Svendebjergvej uden bump? 

 

Vi har fået en NY Facebook-side: Svendebjerg grundejerforening af og for medlemmer-

ne, lavet af medlem Louise fra Hellbergsvej. Brug den til oplysninger om fx indbrud, my-

stiske personer/ting/hændelser, ting til salg/udlån….. og andre relevante ting for NETOP 

vores område. Samtidigt kan vi varmt anbefale flere af de andre sider angående Hvidov-

re – også om indbrud, salg, gamle billeder og historie. 

 

Sidste sommer holdt vi en grundejer sommerfest. Stemningen var super god ved det sto-

re fremmøde og vi håber på en gentagelse. 

Vinteren var næsten uden sne, men de dage vi havde, kunne vi opleve en bedre snerydning 

end forrige år. Tak for hjælpen til at forhindre faldulykker. GODT gjort – GODT skra-

bet – GODT fejet. 

Fastelavn blev igen afholdt med super tilslutning af både unge som ældre børn 0-84 år. 

Vi håber succesen gentages næste år. 

 

Bankens check forsvinder. Vi er i øjeblikket travlt beskæftiget med, at finde nye veje at 

ordne vores bankforbindelser på. Dette er lidt op bakke. Mange høje skal bestiges, før vi 

kan kaste os ud i et nyt og bedre system. 

 

Pkt. 3 Regnskabet blev gennemgået af kassereren Jytte Jepsen Punkt for punkt, 

Posten på restance/kontingent blev forklaret. Herefter blev regnskabet godkendt. 
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Budgettet for 2016 blev gennemgået, ”indkøb/investering” blev forklaret. Budgettet blev 

godkendt. 
 

Pkt. 4  Kontingent og honorarer er uændret og godkendt. 
 

Pkt. 5  Kasserer Jytte Jepsen, blev genvalgt. 

Bestyrelsesmedlemmer: Hans Henrik Møller Velling og Jacob Linnert Christensen blev 

genvalgt. 

Da Katja Hansen ikke ønskede genvalg, blev Jannick Sloth blev valgt. 

 Suppleanter: Bjarne Christrup blev genvalgt, og Anette Olesen blev valgt. 
  

Pkt. 6 Revisor: Peter Larsen blev valgt som revisor og Steen Holdt blev valgt som suppleant 
 

Pkt. 7 Den af bestyrelsen ønskede ændring af §10 blev vedtaget, og der skal herefter indkal-

des til en ekstraordinær generalforsamling.  

 §10 endelige ordlyd er som følger: 

 ” Foreningens midler skal indsættes i et solidt pengeinstitut og kan kun administreres ved formandens 

og kassererens samtidige underskrifter. Dog vil kasseren selvstændigt kunne disponerer over midler på 

foreningens driftskonto. Midler på driftskontoen skal være adskilt fra foreningen øvrige kapital og her-

under konto for kontingentindbetaling” 
 

Pkt. 8 Eventuelt: Der var en del diskussion ang. fart og de etablerede fartdæmpninger, man 

afventer kommende møder med Hvidovre kommune. 

 Resultatet af fartmåling vises på hjemmesiden http://www.svendebjerg.dk/ 
 

Formanden Steen M. takkede Steen Buck Holdt for vel udført arbejde, og ønskede alle en god som-

mer. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19:56 

 
Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen: 

Formand. Steen Maagaard, Hellbergsvej 9. 

Kasserer Jytte Jepsen, Svendebjergvej 28. 

Best. med. Kurt Holm, Svendebjergvej 24A. 

 Jes Juel Jensen, Hellbergsvej 18. 

 Hans Henrik Møller Velling, Svendebjergsvej 45. 

 Jacob Christensen, William Boothsvej 1 

 Jannick Sloth, H C Bojsensvej 15 

Suppleanter: Bjarne Christrup, Svendebjergvej 27. 

 Anette Olesen, Idrætsvej 50 

Revisor:  Peter Larsen, Kålagervej 30. 

 Bjarne Jensen, Hellbergsvej 8. 

     Revisor- 

     suppleant:  Steen Holdt, Chat. Booths vej 33.  
 

 

Referent:  Dirigent:   

Kurt Holm Petersen  Steen Buch Holdt 

 

 

 

http://www.svendebjerg.dk/
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Referat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 23. maj 2016. 

Fremmødte:  

Fra bestyrelsen: Steen M., Kurt, Jytte, Bjarne C., Jes og Jannick. 

Fra grundejerne, var kun var der få repræsenteret.  

 
Dagsorden: 

 

1 Valg af dirigent 

2 Formanden orienterer. 

3 Der skal stemmes om ændring af kassererens kassebeholdning til også at omfatte et ”Visa 

Electronic” hævekort. 
 

§10 er nu ændret til: 
 
§ 10. 
Foreningens midler skal indsættes i et solidt pengeinstitut og kan kun administreres ved formandens og 
kassererens samtidige underskrifter. Dog vil kasseren selvstændigt kunne disponere over midler på foreningens 

driftskonto. Midler på drifts kontoen skal være adskilt fra foreningen øvrige kapital og herunder konto for 

kontingentindbetaling. 

 

 

Mødet sluttede kl: 19,15.  

 

Pfv.  
Kurt Holm Petersen. 


