
Referat fra den ordinære generalforsamling i EVV – 27-9-2016 (referent: John @nker Møller; HMV4A, kasserer) 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Årsberetning 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
4. Fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
7. Valg af revisorer 
8. Eventuelt  

 
Formanden ringede på klokken kl. 19.33 og bød velkommen til den 94. Generalforsamling. 
 
Ad 1. Niels Arildsen (CWV22) blev valgt som dirigent, og John Anker Møller (HMV4A) blev valgt 
som referent 

 I henhold til vedtægterne erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovlig og rettidigt 
indkaldt. 

 
Ad 2. Formanden startede med en præsentation af bestyrelsen. Og fortsatte med en introduktion 
til EVV og grundlaget for vores Vejejerlaug – det hele startede i 1923 og områdets nøgletal er 
følgende: 

 148 parceller har udgang/kørsel på vores 4 veje 

 der er 5-6 stier 

 der er i alt 125 vejtræer 

 43 rendestensbrønde 

 ca. 1.700 m vej 

 ca. 3.000 m kantsten 

 samlet område er ca. 200.000 kvm 
Der er indsamlet 137 e-mails (ud af 148 mulige), og det forventes, at det vil kunne styrke den 
samlede kommunikation og ønsket om at skabe et fællesskab, der går ud over blot at mødes ved 
generalforsamlingen en gang om året. Der har været kontakt til de sidste 11 parceller, som alle 
ønsker postomdelt information, så lige nu kan der ikke skaffes flere emails.   
Udvalget der blev nedsat sidste år omkring erfaringsudveksling, var med til at sikre, at der kommer 
en artikel i Det Grønne Område – der vil blive henvist til artiklen på hjemmesiden 
www.engelsborg.dk, når artiklen har været bragt. 
Kommunen har været på besøg for at bese vejene, og det var heldigvis tydeligt for kommunens 
folk, at vejvedligeholdet ikke var på et niveau, der kunne siges at være langtidsvirkende. 
Kantstenene er rettet op på ca. 300 m. (betalt af EVV), og bestyrelsen håber, at opretningen kan 
fortsættes.  
Det er et klart ønske, at vi i større grad kan få renset rendesten og brønde, og der opfordres til, at 
alle beboere hjælper med til at holde rendestenene rene for grus og sten. Første rensning af 
brøndene er under planlægning. 

http://www.engelsborg.dk/


Der er stor byggeaktivitet i området, og det er jo dejligt, men selvfølgelig giver det lidt 
udfordringer omkring kantsten, rendesten m.v., og der opfordres til at alle hjælper til med holde i 
orden. 
Søpladsaktiviteterne har haft en god og positiv effekt på samværet, og bestyrelsen vil gerne takke 
det efterhånden gamle Søpladsudvalg (igangsat af Birgit CWV 21B) for det fine løbende arbejde. 
Bredden på fortovene er mange steder ikke overholdt. På et større antal meter er hækkene for 
brede, men bestyrelsen gør sit, for at der bliver rettet op til fordel for gående beboere. De 
generelle regler for fortovene er: Bredden på fortovet er fra kantsten til skelpælene. Da 
skelpælene kan være svære at finde, er et godt pejlemærke at bruge vejlamperne.  
Stier: 3 stier hører til EVV: CWV-SSV, SSV-CXA og HMV-NBV, og der er en indikation af, at 
yderligere tre stier hører til: VSV-Mortonsvej, VSV-Pavillonen og CVV-NBV. I det kommende år, vil 
bestyrelsen arbejde på at få styr på alle stier. 
Kommunen mener bestemt, at trafikken på vores veje er for stor (afledt af bl.a. skoler og 
børnehave), og der opfordres til, at medlemmer melder sig til det allerede bestående trafikudvalg.  
Der opfordres til at alle tilmelder sig Nabohjælp – og der vil komme yderligere informationer om 
emnet på hjemmesiden www.engelsborg.dk.  
 
Årsberetningen blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad 3. Kassereren (John Anker Møller HMV4a) gennemgik regnskabet.  
Der blev spurgt til kommunens andel af opretning af kantsten m.v. Og formanden gennemgik de 
tiltag, der har været fra bestyrelsens side.  
Og der er sket noget, men kommunen vil ikke generelt betale. Der er dog små åbninger fra 
kommunens side. Alle deltagere på generalforsamlingen er enige om, at diverse ødelæggelser bør 
løses, af dem der ødelægger. Ikke mindst er der enighed om, at det er en opgave for alle at hjælpe 
til med at holde opsyn med evt. ødelæggelser via billeder og anden dokumentation.  
Forslag: alle der laver noget om, bør være forpligtet til at tage ’før/efter’ billeder af fællesarealer. 
Lene: almindeligvis bør man som ’ombygger’ sikre, at man selv og entreprenøren tager ’før/efter’ 
billeder. Alle bør holde øje med veje og stier. 
Dirigenten samlede op på debatten: der er enighed om, at der skal arbejdes videre med 
kantstensopretning, og at bestyrelsen skal opfordre til, at alle beboere holder øje med 
ændringer/ødelæggelser, og at der stilles ’krav’ om, at alle ’bygherrer’ tager billeder før og efter. 
Herudover vil bestyrelsen arbejde videre op mod kommunen. Når ’fremmede’ lastbiler f.eks. 
ødelægger kantstene/fortove, bør det kunne afhjælpes ved, at alle hjælper til med at holde øje 
med egne større leverancer.  
 
Det reviderede regnskab for 2016/2017 blev herefter enstemmigt godkendt. 
 
Ad 4. Kontingentet blev enstemmigt fastsat til kr. 800 for perioden 1/9-2016 til 31/8-2017. 
 
Ad 5. Arbejdsgruppen kunne desværre ikke være til stede, men arbejdsgruppen fortsætter. Første 
resultat af gruppens arbejde har været igangsætning af artikel i Det Grønne Område (omtalt under 
beretningen). Kommende resultater vil blive offentliggjort på hjemmesiden og via mail. 
Udestående opgaver er: 

 ansvarsforhold og forsikringsdækning 

http://www.engelsborg.dk/


 indhold i ’pakken’ fra Parcelhusejernes Landsforening  
 
Ad 6. Jannik (CWV 36B) gik af efter mange års tro tjeneste, og Lene (CWV 35B) blev valgt som 
afløser. Thomas (VSV 28) og Lars (VSV 19A) blev genvalgt og perioden aftales internt i bestyrelsen. 
Chr. Rytt (SSV 10) og John A. Møller (HMV 4A) blev også genvalgt.  
Som suppleanter valgtes Jannik (CWV 36B) og Tine (CWV 32B) 
 
Ad 7.  Niels (CWV 22B ) og Sten (CWV 35B) blev valgt som revisorer 
 
Ad 8. Der rykkes i Kommunen for det manglende skilt på hjørnet af CWV og Gl. Bagsværdvej. På 
hjørnet af SSV og CWV bør hækken skæres til, da den skærmer for gadebelysningen.  
Beretninger om problemer med scootere i højfart og indbrud i biler på CWV. Alle oplevelser skal 
meldes til politiet, og derudover bør bestyrelsen kontaktes, så der kan informeres til alle beboere, 
når det er relevant. 
   
Udvalg: Lone CWV 35 og Chr. Rytt er med i udvalget mod for høj hastighed ved trekanten 
 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 
 
 


