
Referat 
Ordinær generalforsamling 2019 
 

Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug 
https://engelsborg.dk 

 
 30. september 2019 

 
 
Referat fra den ordinære generalforsamling. 
Referent: John Anker Møller; HMV4A, kasserer. 

 
Deltagere: Der var mødt i alt 35 (incl. bestyrelsen) frem til generalforsamlingen 
 
Dagsorden (i henhold til vedtægterne): 
 

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 97. generalforsamling. 
   
Ad 1. Niels Arildsen 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. 

• Der var indkommet et forslag  

 
Ad 2. Formanden gennemgik sin beretning, og berørte følgende områder (se detaljerne i den vedhæftede 
præsentation): 
 

1. Vinterbekæmpelse; formanden fortalte den lange historie om LK’s opsigelse af 
vinterbekæmpelseskontrakten. LTK’s tilbud for 2018/19 var ikke spiseligt, og der blev i stedet 
indgået aftale med Stenberg, som igen har givet tilbud på samme pris for den kommende sæson.  

2. Kantsten er rettet op iht. de seneste års generalforsamlingsbeslutninger. EVV står får kantsten, og 
den enkelte parcel er ansvarlig for overgange (indkørsler og indgange). Bestyrelsen er i gang med 
en samlet beskrivelse for fortove baseret på LTK’s krav. Der er tidligere sendt regler ud, og det vil 
ske igen i løbet af den kommende sæson.  

3. Hækken på stien ved GBV 32 vil nu blive behandlet af LTK, og det er netop nu planen, at den gamle 
vil blive revet op, så der kan plantes nyt. 

4. Afvanding af rotunden ad stien CXA-SSV. Det har været svært at få LTK i tale, men efter 1 år og 2 
mdr. har kommunen nu taget ansvar. Der er rettet op, fjernet jord fra SSV og der suges brønde på 
Rotunden. Men der mangler stadig opgaver for LTK, inden det med sikkerhed kan meldes ud, at der 
ikke mere er overløbsrisiko. Formanden understregede, at EVV generelt ejer de forskellige stier 
mellem vejene  

5. Lokalplan – CWV – Nord - Folkeparken: Formanden gennemgik tidsplanen. Der er tale om en plan 
for hele CWV mod søen. EVV er inviteret med i behandlingen, og der er kommentarfrist d. 21. 
oktober. Formanden foreslår i den forbindelse, at der nedsættes et udvalg med interesse i planen. 
Tegning af planen blev gennemgået af formanden, der også viste en tegning af det berørte område. 
Lokalplanen i den endelige udgave til høring er kommet til bestyrelsen, og vil blive sendt ud til alle. 
Lene S (bestyrelsen) fortalte om de afholdte møder, og bl.a. vil der blive mulighed for at bygge i to 
fulde etager. Der var en del samtale blandt de fremmødte, og formanden lovede, at den hurtigst 
muligt ville blive distribueret, så interesserede kan nå at mødes. Dirigenten forslog, at der på dette 
tidspunkt i nedsættes et udvalg, der kan arbejde hen imod d. 21. oktober, der faktisk er et meget 
tidligt tidspunkt i processen. Dirigenten indsamler navne ved afslutningen af generalforsamlingen, og 
vil gerne selv stå for indkaldelsen til et kommende møde. Efter kommentarfristen vil der komme en 
høring ved årsskiftet. 

6. Vejvedligehold er nu også opsagt af LTK med ikrafttrædelse i april. Bestyrelsen har sendt email med 
bemærkninger til LTK, hvor der er indmeldt forskellige ønsker. NIRAS har udarbejdet en 



kvalitetsrapport, som bestyrelsen har anmodet om at se. Den nuværende ordning i LTK er en 
’forsikringsordning’ og nu er der måske mulighed for, at man kan træde ind i egen ordning, men det 
kræver, at det bliver lovliggjort, at LTK må lave den slags ordninger. Der er også mulighed for, at vi 
selv overtager den samlede ordning med egen opsparing. Der var en del udveksling af meninger og 
holdninger om hvordan, vi skal komme videre, og det blev foreslået, at vi beder om aktindsigt for at 
få en fornemmelse af tidligere udgifter. Dirigenten foreslår, at der samles op og at der køres videre 
frem til næste generalforsamling, hvor der så kan være afstemning om endelig løsning. 

7. Udvalg:  
a. Trafikudvalg: der arbejdes videre i udvalget, og der er stadig et ønske om, at der reguleres 

trafik. Ikke mindst set i lyset af de reguleringer der er af vejene rundt om os. Dirigenten 
foreslog, at udvalget bliver revitaliseret. Christian Rytt vil gerne se på en begrænsning af den 
gennemgående trafik. En mulighed er, at der laves kraftigere vejbump – Christian samler 
navne ind. 

8. Der blev ikke plantet vejtræer i år, men der er sat af til 9 træer i den kommende sæson 
9. Nabohjælp anbefales af bestyrelsen. Og det bliver bestyrelsen, der undersøger nærmere, og der kan 

og skal sættes skilte op. 
10. Fastelavn og grill på Søpladsen blev omtalt 
11. Under punktet diverse kommunikation oplyste formanden, at bestyrelsen et par gange var blevet 

mødt med ønsket om at oprette en ’handelsside’, hvor medlemmer/beboere kunne sælge og købe 
samt anmode om hjælp. Da det ligger udenfor vedtægternes område, og da det ville indebære en 
stor arbejdsindsats for bestyrelsen at administrere en sådan, var det ikke bestyrelsens opfattelse, at 
det var en opgave, der skulle håndteres af EVV. Generalforsamlingen bakkede op. 

12. Til sidst gennemgik formanden et par klagepunkter samt hundeefterladenskaber    

Med dette sidste emne afsluttede formanden sin beretning som blev enstemmigt godkendt   
 
Ad 3. Kassereren (John Anker Møller HMV4A) gennemgik regnskab og budget. 
 
Det reviderede regnskab for 2018/19 blev herefter enstemmigt godkendt. 
 
Ad 4. Forslag til budget for 2019/20 er vedlagt med forslag fra bestyrelsen til uændret kontingent på kr. 1000 
og uændret dækning af vinterbekæmpelse kr. 1000. 
Det ordinære kontingent skal primært bruges på kantsten, dernæst træer, så kloaksugning og slutteligt 
stierne.  
  
Ad 5. 
Forslag  
Forslag vedrørende stien mellem SSV og rotunden ved Gl. Bagsværdsvej/CXA - fra SSV 13 
Afledt af debatten under beretningen, og at det kan konstateres at der er rettet lidt op, er det meste af 
forslaget løst, men der er stadig tilbage at se, at den gennemførte opretning er nok.  Der var enighed om, at 
vi ser tiden an, og tager sagen op igen, hvis problemet ikke er løst. Der kom forslag om, at der i forbindelse 
med den kommende nye hæk skal ses på områderne på begge sider af fliserne. Bestyrelsen arbejder videre 
med LTK. 
 
Ad 6.  
Bestyrelsen: 
 
Chr. Winthers Vej  

• Lene Schaumburg, CWV 35B 

• Sten Poss, CWV 49 - på valg,  

Viggo Stuckenbergs Vej 

• Lars Bundgaard VSV 19A 

• Thomas Falk-Sørensen, VSV 28 - på valg 

Sophus Schandorphs Vej/Hartmanns Vej  

• Christian Rytt, SSV 10 - på valg 

• John Anker Møller, HMV 4A 

Bestyrelsesmedlemmerne blev genvalgt 
 
Suppleanter: 

• Chr. Winthers Vej Jannik Larsen, CWV 36B 1. - 1. suppleant, på valg. 

• Chr. Winthers Vej Tine Rask Eriksen CWV 32B - 2. suppleant, på valg. 



Suppleanterne blev genvalgt 
 
Nye suppleanter blev valgt: 
 

• Viggo Stuckenbergsvej, Naja Duus Mathisen, VSV 4 

• Viggo Stuckenbergsvej, Pernille Skipper, VSV 30 

• Hartmannsvej Parin Juul Hansen, HMV 5 

Suppleanter for SSV er stadig ubesatte  
 
Bestyrelsen opfordrer alle til at opstille for aktivt at deltage i arbejdet med at vedligeholde og udvikle vores 
veje og værdier. Opstilling kan ske ved at kontakte bestyrelsen eller direkte på generalforsamlingen. 
Bestyrelsen blev valgt 
 
Ad 7.  
Niels Arildsen (CWV 22B) og Steen Ilum Christensen (CWV 35B) blev genvalgt som revisorer. 
 
Ad 8 
Der opfordres til, bestyrelsen igen meddeler ud, at alle passer deres rendesten. 
 
Chaussesten på CWV er ofte løse 
 
 
Udvalg: 
Trafikudvalg: Gennemkørsel, hastighed o.lign. bliver revitaliseret af Christian Rytt – SSV10 
 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 
 
Dirigent og formand afsluttede generalforsamling kl. 21.20 hvorefter forsamlingen gik over til punktet ’Ost og 

Rødvin’. 

 

 

Referat godkendt af Formand og Dirigent d. 3.10.2019  


