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LÆS I DETTE BLAD...

BESTYRELSEN

• Dagsorden for G/F Aldershvile Generalforsamling 2018

• Bestyrelsens årsberetning

• Regnskab / budget

• Indkomne forslag

• Nyt fra festudvalget

• Fuldmagtblanket til G/F Aldershvile Generalforsamling

www.gf-aldershvile.dk
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GENERALFORSAMLING 2018

Hermed indkaldes til

Ordinær generalforsamling i G/F Aldershvile
Tirsdag den 27. februar 2018, kl. 19:00
I Bomi-Parken Plejehjem lokaler, Gyldenrisvej 4, 2300 København S

Dagsorden til generalforsamlingen:
Velkomst ved formanden
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Bestyrelsens årsberetning 2017 (trykt i bladet)
4. Årsregnskab og status 2017 (trykt i bladet)
5. Forslag til budget 2018 (trykt i bladet)
6. Indkomne forslag:

A. Bestyrelsen foreslår en reparation af vores 5 vejbump til ialt 94.000 kr, der delvist
finansieres ved en engangs kontingentforøgelse på 500 kr. - dvs. et samlet kontingent på
2500 kr. - i 2018.

B. Per Abildtrup (Tønnesvej 64), Jan Christoffersen (Tønnesvej 66) og Anne Christiansen
(Willumsvej 22A) foreslår at det helt forbydes at holde haner, unghaner og hanekyllinger i
G/F Aldershvile.

C. Niels Barkner (Theisvej 2) foreslår asfaltering af det sydvestlige hjørne
Willumsvej/Dirchsvej.

D. Yasar Goandal (Æginavej 16) foreslår at der iværksættes regulerende foranstaltninger
for brugen af det store fællesareal.

7. Valg - følgende er på valg:
Kasserer Ulla Prassé (genopstiller ikke)
Sekretær Per Langeland Christensen (genopstiller ikke)
Bestyrelsesmedlem Anne Grønborg Vedel (genopstiller)

Revisor Jens Lykkegaard (genopstiller)
Revisorsuppleant Peter Henningsen (genopstiller)

8. Orientering om skybrudsprojekt
9. Eventuelt
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BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2017 FOR G/F ALDERSHVILE

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 5 bestyrelsesmøder og
endvidere er der udsendt 4 numre af Hvileposten.

Vejvedligeholdelse
Der blev i 2017 kun udført meget begrænsede reparationer på vores veje, da det
på generalforsamlingen blev besluttet, at hovedparten af midlerne til vejarbejder
skulle bruges til forbedringer af vores bump på Willumsvej og Grækenlandsvej.
Der kom i øvrigt i årets løb flere henvendelser fra grundejere, der ønskede at få
udført reparationer af fortovet ud for deres ejendom. Til trods for at ønskerne var
rimelige, har bestyrelsen ikke haft mulighed for at opfylde ønskerne, da der kun
var meget begrænsede midler til rådighed til vejreparationer.
Bestyrelsen har endvidere ved flere lejligheder bemærket, at flere grundejere, når
de har bemærket, at en vognmand m.m. har lavet skader på fortovene, har taget
initiativet til, at vognmanden m.m. fik udbedret skaderne uden udgifter for
grundejerforeningen. Dette skal bestyrelsen rose grundejerne for.
Endelig har bestyrelsen igen i 2017 rettet henvendelse til de grundejere, som er
meget lemfældige med at få renset fortove og kantsten for ukrudt samt for jord,
grus og blade i kantstenen ud for deres ejendom. Dels er det ikke noget kønt syn,
og dels er det skadeligt for belægningen og medvirkende til, at belægningen
ødelægges. Desuden vil jord, grus og blade ved kantstenen hindre, at regn- og
smeltevand frit kan løbe til kloakken samt medføre, at vejbrøndene kan
tilstoppes. Under alle omstændigheder medfører det, at rensningen af
vejbrøndene bliver mere omfattende og dermed dyrere for foreningen.

Trafikdæmpende foranstaltninge
På generalforsamlingen i 2017 blev det besluttet, at bestyrelsen skulle rette
henvendelse til Københavns Kommune om, at få kommunen til helt eller delvis at
betale for en opretning af cirkelbumpene på Willumsvej og Grækenlandsvej, så
cirkelbumpene blev ændret på en måde, der sikrer, at alle billister på vejene
holder en så lav hastighed, så de ikke længere kan være til fare for børn og
voksne, der går eller cykler på vejene.
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Kommunen har desværre besvaret bestyrelsens henvendelse med, at vejene er
private fællesveje, og det er grundejerne, der derfor skal betale for alle ændringer
på vejene. Kommunen meddelte endvidere, at kommunen ikke vurderer, at der er
behov for supplerende hastighedsdæmpende foranstaltninger på vejene.
På generalforsamlingen i 2017 blev det endvidere besluttet, at hvis kommunen
ikke ville medvirke økonomisk til hastighedsdæmpende foranstaltninger, skulle
bestyrelsen iværksætte en ændring af bumpene, så de blev mere stejle inden for
en beløbsramme på 50.000 kr. Baggrunden for beløbsrammen på de 50.000 kr.
var et overslag fra den vejentreprenør, der tidligere udførte
vedligeholdelsesarbejder på vores veje, men vedkommende lukkede sit firma i
foråret. Vi har derfor indhentet flere nye tilbud på reparation af bumpene, hvor
den billigste pris ligger på knap 100.000 kr. Bestyrelsen vil derfor på
generalforsamlingen fremsætte et forslag om reparation af cirkelbumpene i 2018
for det nævnte beløb.
Endelig blev det på generalforsamlingen i 2017 besluttet, at der skulle nedsættes
en gruppe, der skulle foranledige, at der bliver opsat ”opmærksomhedsskilte” på
vejene, der angiver, at der kan være legende børn på vejene. Skiltene er endnu
ikke opsat, men det forventes, at de kommer på plads i løbet af foråret.

Snerydning
Der blev i oktober indgået kontrakt om snerydning i vinterhalvårene 2017/2018 og
2018/2019 med entreprenør Bjarne Holm Sørensen, der har ryddet sne i G/F
Aldershvile i mange år, da prisen er den samme som i de foregående år. Det har
foreløbigt været en god forretning for entreprenøren, da der ikke er faldet
nævneværdig sne i denne vinter.
Snerydningen udføres med traktor, monteret med kost eller sneskjold – alt efter
behov – og skal påbegyndes senest 3 timer efter snefaldets ophør. Der skal dog
minimum være 1 cm sne, før snerydningen igangsættes.
Det skal i øvrigt bemærkes, at entreprenøren ikke salter, samt at ansvaret for at
fortove og kørebaner er i en sådan stand, at der ikke er fare for fodgængere og
trafikanter, er den enkelte grundejers og ikke entreprenørens. Endvidere skal
grundejerne selv sørge for at fjerne snevolde foran indkørsler m.m., når der er
ryddet sne, så bl.a. renovationsarbejderne og postbudene let kan komme ind, da
der ellers ikke bliver tømt affaldsbøtter eller leveret post.
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De grønne fællesarealer
Efter adskillige henvendelser fra bestyrelsen til Københavns Kommune, er det
endelig lykkes at få kommunen til at etablere belysning langs flisestien på
græsplænen mellem Grækenlandsvej og Æginavej. Belysningen består af 5 lave
pullertlamper, hvor lyset er rettet nedad, så det ikke kan være til gene for
naboerne til stien. Belysningen skulle gerne medvirke til, at folk, der benytter
stien efter mørkets frembrud, føler sig mere trykke.
Foreningen fik i november leveret 13 fuglekirsebærtræer med en højde på 4-5
meter fra Københavns Kommune, der få dage efter leveringen blev plantet af en
mindre gruppe af aktive grundejere på vore 2 grønne fællesarealer. Der blev
plantet 9 træer på arealet på hjørnet af Theisvej og Grækenlandsvej, hvor 2 af de
eksisterende rønnetræer blev fældet, da træernes sundhedstilstand var ringe. De
resterende 4 træer blev plantet langs Grækenlandsvej på græsplænen mellem
Grækenlandsvej og Æginavej. Her blev der endvidere fældet et af de
eksisterende birketræer, da træet havde store rådangreb.
Til foråret vil der blive opsat vandingsposer ved de enkelte træer, der skal fyldes
med 10 liter vand om ugen i sommerhalvåret for at sikre, at træerne kommer i
god vækst.
Endelig blev der opsat 2 borde/bænkesæt på græsplænen mellem
Grækenlandsvej og Æginavej, der skulle være til glæde for forældre til børn på
legepladsen samt andre, der mødes på plænen. Borde/bænkesættene er dog
midlertidigt igen fjernet, da de gav anledning til, at grupper af unge samledes på
området, hvilket medførte større støjgener for naboer til plænen.

Rema 1000
Efter megen korrespondance med Københavns Kommune og efterfølgende
kommunal godkendelse samt efter aftaler med Rema 1000 og beboerforeningen
over supermarkedet samt rækkehusene på den modsatte side af Willumsvej
lykkes det endelig at få gennemført de nødvendige trafikregulerende
foranstaltninger på Willumsvej, så billister og cyklister m.fl. kan køre fra
Willumsvej til Amagerbrogade og modsat uden problemer.
Der er således opsat 2 parkeringsforbudsskilte med pil i begge retninger på
Willumsvej mellem Amagerbrogade og Dirchsvej på den modsatte side af vejen
end Rema 1000 samt opmalet en parkeringsbås til 2-3 biler foran Rema 1000.



7

Det fungerer godt, da der kun er få biler, der i dag holder i den side af vejen, hvor
der er parkeringsforbud. Det er således blevet betydelig lettere og uden
væsentlige gener at køre ud fra Willumsvej til Amagerbrogade og omvendt.

Fibernet
Flere i foreningen oplever langsomt internet, og derfor har en arbejdsgruppe sat
sig for at undersøge muligheden for at få fibernet. Arbejdsgruppen udsendte i
december et elektronisk spørgeskema, hvor alle grundejere blev anmodet om at
udfylde få punkter om deres ønsker til fremtidig internethastighed. Det har p.t. lidt
over 45 gjort – og er man ikke en af dem, kan det nås endnu. Udfyld meget gerne
spørgeskemaet via linket på foreningens hjemmeside (www.gf-aldershvile.dk),
det tager kun 5-10 minutter.
De hidtidige indkomne svar tyder på, at der er et udpræget ønske om et hurtigere
net, så arbejdsgruppen, der i øvrigt samarbejder med 3 af vores naboforeninger,
klør fortsat på og vender tilbage med konkret nyt så hurtigt som muligt.

Sociale arrangementer
Lørdag den 17. juni afholdt G/F Aldershvile sin årlige sommerfest. Festen i år
skulle være noget ganske særligt, da foreningen blev 100 år. Der var bevilget et
tilskud fra foreningen på 17.000 kr., således at niveauet kunne blive højere end
normalt. Festen var bl.a. tilrettelagt således, at alt for foreningens børn var gratis.
Dagens program bød på det traditionelle loppemarked, men derudover var der en
tryllekunstner og ansigtsmaling som en del af turpasset. Det blev en succes med
65 tilmeldte børn, som modtog et gratis turpas.
Tryllekunstneren var sjov og dygtig og fascinerede både børn og voksne. Han
forstod virkelig at inddrage børnene. Sminkepigerne fik malet nogle fantastiske
ansigter på børnene, som så kunne gå rundt hele dagen med ansigtsmalingen
på. Flødebollekast var vildt sjovt. Rigtig mange var i stand til at gribe den
flyvende flødebolle - en enkelt endda med munden. Som altid morede rigtig
mange børn sig desuden i hoppeborgen.
Aftenen bød på fælles spisning med lækker 2 retters menu og pizza til børnene. I
alt var vi 130 festglade mennesker til spisningen. Festudvalgets gave til festen
var gratis øl, vin og sodavand til middagen.

Ove Løbner

http://www.gf-aldershvile.dk)
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STATUS
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2017
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BUDGET
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INDKOMNE FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN

A
Bestyrelsen foreslår reparation af vores 5 bump til 94.000 kr., der delvist
finansieres ved en engangs kontingentforhøjelse på 500 kr. - dvs. et samlet
kontingent på 2500 kr. - i 2018.

På sidste generalforsamling vedtog vi en reparation af vores 5 bump til kr.
50.000. Desværre viste det sig, at den pris vi havde fået af vores daværende
entreprenør på 50.000 kr ikke holdt – og han gik i øvrigt på pension i marts 2017.

Vi har derfor fået 2 nye tilbud:
Jan Gibhardt: 108.000 kr. incl. moms.
Jesper Nielsen, LT Asfalt: 94.000 kr. incl. moms.
(og vi har bedt om tilbud hos Amager Entreprenørerne, men ikke fået respons)
Vi mener, at entreprenør Jesper Nielsen, LT Asfalt er den mest kvalificerede til
opgaven, der kan beskrives således:
Den yderste kreds af bumpene er meget hullede, derfor skal de afhøvles og
reetableres. Stigningen skal passe til en gennemkørsel på 30 km/t, som vores
skilte ind i området indikerer.
De hvide felter skal også udskiftes, da de er skallet af flere steder.
Vi har fået tilladelse af kommunen til reparation af bumpene.
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B
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Bestyrelsens indstilling til forslag B:
Selv om bestyrelsen godt kan forstå baggrunden for og intentionen med
forslaget, indstiller bestyrelsen alligevel, at generalforsamlingen afviser
forslaget. Forslaget er ikke i tråd med de ”regler” for nabovenlig adfærd, som er
gældende i G/F Aldershvile, idet de fungerer som henstillinger fremfor
egentlige påbud og forbud. Håndhævelse af et eventuelt forbud vil forudsætte,
at bestyrelsen har en egentlig myndighed til både at påtale og i yderste
konsekvens straffe en overtrædelse. I stedet skal nabovenlig adfærd anspore
til, at der i mindelighed findes løsninger på de opståede problemer.
Ansvarlig myndighed - hvad hønsehold angår - er Københavns Kommunes
Teknik og Miljøforvaltning: Miljøkontrollen for Skadedyr (Peter Frank
Mathiesen, direkte tlf.nr.: 33 66 58 17)

C
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D
Hej,
jeg ønsker følgende behandlet ved Generalforsamlingen d. 27/2 2018

Nabovenlig adfærd i det store fællesareal:
Efter udvidelsen af legepladsen på det store grønne areal mellem Æginavej og
Grækenlandsvej har det (naturligvis) tiltrukket flere brugere af området. Det er i
sig selv ikke problematisk. Det er da positivt at børnefamilierne har et sted i
nærheden hvor børnene kan lege. Jeg mener ikke at området nu lever op til
vedtægternes regler for nabovenlig adfærd ift at begrænse støj.

Problemet er at der ikke er fulgt regulering af adfærd med for at sikre at adfærden
på arealet fortsat er "nabovenlig" over for de 4 naboer til området. Det bevirker
følgende:

• At der kan være meget høj larm på stort set alle døgnets tider
(undtagen mellem 00.00 og 08.00).

• Selv voksne der leger med deres børn holder sig ikke tilbage
for høje sejrsbrøl på fodboldbanen.

• Senest har de nytilførte bænke inviteret folk fra nær og fjern
til picnic på området. Jeg har bl.a. observeret 2 biler med fuldt
picnicudstyr køre til området (de boede ikke i området). De
efterlod den ene bænk med store brændmærker fra
engangsgrillen og efterlod skrald.

Jeg foreslår
1. at der iværksættes regulerende foranstaltninger for brugen af

området. Bla. med tidspunkter for ophold, opfordringer på
pladsen og via info/hvileposten omkring færden på området og
andet der kan sikre børnenes legeareal under hensyntagen til
naboerne. De 4 naboer skal (dem der har lyst) være en del af
udvalget der står for dette.

2. at de 4 naboer bliver informeret omkring planlagte ændringer/
udvidelser i området således at de kan forholde sig til ændringen
og dens betydning for støjniveau og brug af området.

Mvh
Yasar Goandal, Æginavej 16
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Bestyrelsens indstilling til forslag D:

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen afviser forslaget som helhed, da
det ikke er i tråd med de anvisninger om nabovenlig adfærd, som er gældende
i G/F Aldershvile. Hensigten med anvisningerne har netop været ikke at bygge
på egentlige påbud og forbud, da det vil forudsætte, at bestyrelsen har en
egentlig myndighed til at både påtale og i yderste konsekvens straffe en
overtrædelse.

Endvidere finder bestyrelsen ikke forslaget om nedsættelse af et udvalg
hensigtsmæssigt, da det i en relativt lille grundejerforening som G/F Aldershvile
jo netop et bestyrelsens opgave at varetage denne type opgaver.

Derimod kan bestyrelsen godt forstå baggrunden for og intentionen med det
samlede forslag.

Samlet set foreslår bestyrelsen derfor i stedet følgende:

1. At der på legepladsen opsættes en tydelig skiltning med en
opfordring til at udvise nabovenlig adfærd, således at legepladsen kun
anvendes i tidsrummet kl. 8-20

2. Borde/bænkesættene fjernes, hvilket allerede er sket

3. Bestyrelsen går i dialog med Københavns Kommune med henblik
på afklaring af arealets fremtidige anvendelse jf. kommunens plan om
at etablere et overløbsreservoir på området i 2019.

4. Bestyrelsen informerer de 4 naboer til arealet om væsentlige
ændringer i anvendelsen

FESTUDVALGET
Formand og kasserer Frank Ellermann (Grækenlandsvej 145)

Udlejer Poul Erik Sørensen (Willumsvej 14)
sms til 20 47 15 93

Menige medlemmer Rasmus Vedel (Willumsvej 18)
Jørn Christiansen (Willumsvej 22A)
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