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Bestyrelsens beretning for 2016: 

Efter generalforsamlingen 2016 fik bestyrelsen følgende sammensætning. 

Formand Helle Petersen 

Kasserer Mogens Nord-Larsen 

Øvrige medlemmer: Torsten Olsen, Flemming Huss og Lars-Georg Hersoug. 

Velkommen til jer der er mødt op velkommen til vores nye medlemmer Løvetandsvej 44B+37-43, 5 nye 

medlemmer, hvor det endelig er lykkedes os at få tinglysningen af medlemskab af grundejerforeningen i 

orden. 

Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Først og fremmest på grund af reparation af Klintevej 

(kørebane og kantsten). Der var kommet påbud fra Københavns Kommune om reparation fra Ærtevej til 

Løvetandsvej. Stykket fra Løvetandsvej og ned til mosen er også blevet repareret, da bestyrelsen blev 

opmærksom på, at dette stykke også kunne forventes at få et påbud fra Københavns Kommune i nærmeste 

fremtid. Arbejdet er udført og betalt, også af de grundejere, der ligger uden for vores grundejerforening. 

I begyndelsen af august, i helt stille vejr, faldt der pludselig en meget stor gren ned fra Kastanjetræet. 

Heldigvis kom ingen til skade, men bestyrelsen var nødt til at reagere på dette. 2 uafhængige eksperter 

udtalte, at træet var sygt og ikke til at redde. Derfor måtte vi desværre fælde det smukke gamle 

Kastanjetræ. Der skal nu plantes et nyt træ og det kan ikke blive et kastanjetræ, da det vil kunne få samme 

sygdom. Bestyrelsen er ved at undersøge mulighederne for at få et nyt stort træ gennem Københavns 

Kommune. 

Torsten og Flemming deltog i 1 års gennemgangen vedr. lampesagen. Det kom der dog ikke meget positivt 

ud af. Det største problem er en meget dårlig reparation på vejen ud for Kastanjepladsen, der kan falde 

sammen, så snart en tung bil kører forbi. Den dårlige reparation er fotograferet for, at kunne dokumentere 

det, hvis/når der sker en skade. En fjernet skelpæl ved Kabbelejevej 46 blev dog reetableret. 

 

Reparation af småskader på vores kørebaner bedes meldt til bestyrelsen, som så vil sørge at de bliver 

repareret. Derved kan vi forhåbentligt trække den en tid, før vi får påbud fra KK om reparation af vejen. 

 

På grund af den store udgift (ca. kr. 800.000) til reparation af Klintevej er vores formue nu kun lidt under 

kr. 600.000. Derfor foreslår bestyrelsen en kontingentforhøjelse til kr. 4.000 pr. år.  

 

Jeg stopper nu som formand og vil gerne takke den øvrige bestyrelse for rigtig godt samarbejde. Det har 

været en bestyrelse, som har været rigtig god til at deles om arbejdet. Tak for det. 


