
Generalforsamling  2019

Ordinær generalforsamling nr. 97
Mandag den 30. september 2019

i Lyngby Dameroklub

EVV siden 1923



Aftenens program

19.30 – 21.30
Generalforsamling i henhold til vedtægterne. 

21.30 – 22.30
Vejejerlauget byder på ost og rødvin.



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.
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1. Valg af dirigent 

Dirigent
Bestyrelsen foreslår: Niels Arildsen, CWV 22B

Referent
Bestyrelsen foreslår: John Anker Møller, HMV 4A
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2. Årsberetning

Bestyrelsen

Chr. Winthers Vej
Lene Schaumburg, CWV 35B
Sten Poss, CWV 49 – formand
Suppleant 1: Jannik Larsen, CWV 36B 1.
Suppleant 2: Tine Rask Eriksen, CWV 32B

Viggo Stuckenbergs Vej
Lars Bundgaard, VSV 19A
Thomas Falk-Sørensen, VSV 28.
Suppleant – ikke besat.

Sophus Schandorphs Vej og Hartmanns Vej
Christian Rytt, SSV 10.
John Anker Møller, HMV 4A – kasserer og sekretær
Suppleant – ikke besat.



Året i punkter
 Vinterbekæmpelse
 Kantsten
 Hæk på sti
 Afvanding af rotunden GBV ad stien til SSV
 Lokalplan
 Vedligeholdsaftale for veje
 Trafikudvalg – Sophus Schandorphs Vej
 Rendesten og brønde
 Arrangementer
 Sager og Klager
 Kommunikation – dialog-platform



Vinterbekæmpelse
o LTK opsagde Serviceaftalen sidste år
o Vi stillede i september nogle spøgsmål til overtagelsen 
o Først den 8. november holdes møde hos LTK
o Den 4 .december svarer de på nogle af spøgsmålene

o Veje der ønsker at deltage i en ordning skal udvælge en kontaktperson og tilkendegive deltagelse senest 15. november.
o Der skal være 100% deltagelse med underskrift fra alle/begge ejere af en bopæl.
o Tidligere tilmelding kan ikke bruges.

o LTK vil efter indmelding af interesse-tilkendegivelserne afdække omfanget.
o LTK vil efterfølgende besigtige vejene enkeltvis og beslutte om de kan tilbyde vinterbekæmpelse for vejen.
o Udgangspunktet var at alle omkostninger herunder juridisk arbejde skulle dækkes af ordningen.

o LTK skal lave et tilbud individuelt til den enkelte borger.
o Efter interessetilkendegivelsen bliver der truffet en afgørelse den 20. november om LTK vil fortsætte med en løsning.

o Vejene skulle den 15. december modtage et tilbud om vinterbekæmpelse fra LTK. 
o Aftalen vil alene omfatte vinterbekæmpelse — ikke rendestensfejning.
o Aftalen vil gælde 1 år. 
o I løbet af foråret ville der blive set på en flerårig aftale.
o Opkrævningen villle ske individuelt via ejendomsskattebilletten. 

o Pris minimum kr. 800, men op til kr. 2000 eller mere.
o LTK ville ikke oplyse eller bidrage med erfaringer fra — dels den tidligere serviceaftale-ordning 

og dels den sideløbende ordning for de øvrige veje i LTK, som vi også deltager i — vedrørende leverandør-priser. 
Man vil begynder forfra og indhente nye priser fra nye leverandører.

o 18 dec. laves en aftale med Stenberg
o Den 20. dec orienterer vi alle
o Forikringen dækker.
o Ordningen kan fortsætte i 2020



Kantsten

Oprettet 300 m

Hjørnet HMV-SSV (syd) er blevet hævet

Vejejerlauget opretter kanstenen

Overgange er grundejernes pligt

Overgangene er meget forskellige i type og stand

Fortovet afrettes med let fald med vej 



Hæk på sti ud for GBV 32

LTK beklager efter 1 år+ :

 Der plantes en ny hæh her i efteråret



Afvanding af rotunden ad stien CXA-SSV

Juli Aug.

Sept.

Sept., oprydning og rep.



Afvanding af rotunden – forløbet kort

LTK beklager efter (1 år og) 2 mdr.:

Juli 2018 blev EVV lovet flisebelægningen på rotunden blev løftet.

Juli 2019 kommer først skybrud og efterfølgende to mere.

3 yderligere henvendelser uden reaktion.

4. rykker udløser en skriftlig beklagelse fra LTK med oprydning og reetablering.

Telefonisk opfølgning fra LTK efter oprydningen.

Tilbage står en tømning af den nu afdækkede afløbsbrønd og et løft af 
flisebelægningen, så eventuel opstuvning ikke kan afvande ad stien – udføres af LTK.



Lokalplan – CWV, Nord

LTK indbyder vejejerlauget og alle grundejere i 
udarbejdelsen af en lokalplan for CWV mod Folkeparken

Tidsplan:
August: Introduktion til proces
September: Forslag til plan
Kommentarfrist: 21. oktober
Årsskiftet: Høring
Forventetet ikrafttrædelse: Sommeren 2020 



Lokalplan



Vejvedligehold - Kommentarer

LTK opsiger vedligeholdaftalen for vejene.
Vejejerlauget har meddelt LTK:

Det præcise omfang skal inden opsigelsen med enighed aftales i forhold
til de på arealet liggende offentlige organisationer, stier og parkområder.

Der skal inden ikrafttrædelsen foretages et vejsyn med deltagelse af begge parter.

Tilstanden af de berørte arealer skal ved opsigelsen være i en vel-vedligeholdt tilstand.

Arealernes tilstand skal blandt andet vurderes ud fra den af NIRAS netop udarbejdede
tilstandsrapport, som bedes fremsendt inden den 27. september.



Vejvedligehold – Hvad gør vi?

Muligheder her fra:

Fortsætte gammel aftale.

Tiltræde ny aftale 
(Egen ‘kasse’ efter den kendte specifikation eller helt ny?)

Forestå vedligeholdet selv i EVV.

Tidsplan:
August: LTK beslutter at opsige vedligeholdsaftalen
Oktober: Plan og proces fra LTK
Ultimo 2019; Beslutning fra LTK
April 2020: LTK kan påbegynde overdragelsen



Vejvedligehold - NYT

LTK har i dag 15:24 udsendt:



Veje – Trafik-udvalget



Veje – Trafik-løsninger (2018)

Hastighedsbegrænsning ved skiltning.
Trafikbegrænsning ved forbudsskiltning

Indkørsel forbudt (kun beboere og…)
Gennemkørsel forbudt.

Hastighedsbegrænsning ved fysiske ændringer
Ekstra bump, plante kasser, pæle ved bump…

Trafikbegrænsning ved spærring af vej
eller andre fysiske ændringer.



Vejtræer

Nåede ikke at plante i foråret
9 træer på budgettet i efteråret
Nye og genplantning



Nabohjælp

Der har være affholdt informationsmøde arrangeret af LTK, politiet m.fl. d. 20 maj
Emne: Indbrudssikring og forebyggelse af indbrud
 VSV 4 ved Naja Mikkelsen har taget initiativ til et skilt med Nabohjælp
 Der har været et stærkt ønske om en øget indsats/fokus og et fællesmøde
 Bestyrelsen har ikke kunne løfte opgaven med at arragere
 Skal vi have skilte ved alle veje og stier ind i kvareteret?

Vi opfordrer til at indmelde indbrud, forsøg på indbrud, hærværk o.lign.
til Nabohjælp eller bestyrelsen og det med angivelse af tidspunkt, så læsere
ved om det skal opmærksomme Nu eller granske hukommelsen.



Fastelavn



Grill-fest på søpladsen – igen i år



Kommunikation - dialog

Køb, salg, leje, fundet, savnet
Låne kanotrailer, låne kano
Kat, killing, kanin
Cykel
……

Flere har ønsket at få udsendt en besked
Muligheden kan være interssant
Facebook-gruppe har været forsøgt
Bestyrelsen har ikke ressourcer til at 

administrere og vedligeholde en platform.



Sager

Klage vedrørende opretning af kansten og fortov
Klage vedrørende opretning af sti VSV
Klage vedrørende professionel bilvask på vejen 
Udstykning på CWV 44



"EVV - Vi samler ind, hvis du samler op"

"EVV - Det er noget lort ikke at rydde op efter sig - hunden er uskyldig"

"EVV - Hundetoilet - til poser ( Prøv ikke at få din hund til at sidde op )"
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3. Regnskab 2019
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4. Budget 2020



4. Fastlæggelse af medlemskontingent.

Bestyrelsen foreslår:

uændret kontingent til vejejerlauget: Kr. 1000

uændret kontingent for søplads: Kr. 300

 tilslutning til ordning for vinterbekæmpelse som 2019 
med uændret opkrævning: Kr. 1000
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5. Indkomne forslag
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsen

Chr. Winthers Vej
Lene Schaumburg, CWV 35B.
Sten Poss, CWV 49 – formand - på valg og genopstiller.
Suppleant 1: Jannik Larsen, CWV 36B 1. - på valg.
Suppleant 2: Tine Rask Eriksen, CWV 32B - på valg.

Viggo Stuckenbergs Vej
Lars Bundgaard, VSV 19A.
Thomas Falk-Sørensen, VSV 28 - på valg og genopstiller.
Suppleant – ikke besat.

Sophus Schandorphs Vej og Hartmanns Vej
Christian Rytt, SSV 10 - på valg og genopstiller.
John Anker Møller, HMV 4A – kasserer og sekretær.
Suppleant – ikke besat.



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.



7. Valg af revisorer

Revisorer

 Niels Arrildsen, CWV 22 - på valg og genopstiller

 Steen Ilum Christensen, CWV 35B - på valg og genopstiller
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8. Eventuelt

Ordet er frit




