
Referat af generalforsamling i Rødovregaards Villabys grundejerforening 

Den 15. maj 2018. 

 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

2) Bestyrelsens beretning 

3) Regnskab 2017/18 

4) Budget 2018/19, herunder fastsættelse af kontingent, honorarer og gebyrer. 

5) Indkomne forslag 

6) Valg af kasserer 

7) Valg af bestyrelse 

8) Valg af suppleanter 

9) Valg af revisorer og revisorsuppleanter 

10) Eventuelt 

 

1. 

Claus M. Schrøder, Christiansdal 65, blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var 

indkaldt i henhold til vedtægterne og således lovlig og beslutningsdygtig. 

Der taltes 19 stemmeberettigede deltagere og ingen fuldmagter. 

Stemmeudvalg besluttedes at blive valgt efter behov. 

 

2. 

Bestyrelsens beretning 2018 

Bestyrelsesmøder: 

Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder. Jeg vil i denne forbindelse sige tak til bestyrelsesmedlemmerne for et 

godt og engageret samarbejde.  

Jeg vil samtidig gerne benytte lejligheden til at takke Willy og Inger for flere års arbejde som henholdsvis 

kasserer og sekretær i foreningen. De ønsker som bekendt ikke genvalg. 

Kommuneplan 2018. 

Som det har været en del bekendt, har Rødovre Kommune haft en ny kommuneplan til høring i starten af 

dette år. En kommuneplan er en overordnet plan, der beskriver den fysiske planlægning i kommunen. 

Lokalplanerne er de underliggende planer, der detaljeret beskriver begrænsninger og muligheder i de 

enkelte områder. For vores område gælder Lokalplan 127 stadig uændret. 

I bestyrelsen har vi drøftet planen, og vi besluttede ikke at fremsende et høringssvar. Argumentet var, at 
planen har fokus på nævnte byudviklingsområder i en vis udstrækning en beskrivelse af nuværende 
situation, og ikke er speciel relevant for vores forening.  



 
Dog var vi lidt obs på den store udvidelsesmulighed, RC har fået indskrevet i planen – næsten en fordobling 
af nuværende butiksareal. Vi valgte ikke at kommentere dette, men stillede et spørgsmål til kommunen 
herom. Og her er svaret:  
 

       Med Forslag til Kommuneplan 2018 har Rødovre Centrum ikke mulighed for at udvide med detailhandel 
udenfor rammeområde 5C01 og 5C03. 
Disse rammeområder er fastlagt som bymidte (centerområde) i detailhandelsstrukturen. Disse 
rammeområder ligger geografisk inden for følgende veje: 
                           Syd: Boligbebebyggelsen Pedersborg             

Vest: Tårnvej 
Nord: Rødovre Parkvej 
Øst: Højnæsvej 

                              
       Med Forslag til Kommuneplan 2018 udvides rammerne, for hvor meget detailhandel, der potentielt kan 

være i rammeområde 5C01 og 5C03, med 40.643 m2. Denne udvidelse kan ikke finde sted inden for den 
gældende lokalplan – Lokalplan 136 – hvorfor en eventuel udvidelse vil kræve en ny lokalplan. I eventuel ny 
lokalplan vil det skulle behandles, hvordan udvidelsen skal finde sted. 
  
I bestyrelsen vil vi være meget på vagt, hvis/når RC ønsker at udvide med ovennævnte antal kvadratmeter. 
 
Kulturmiljøer/SAVE-registrering: 
En del af os fik tidligere på året denne skrivelse fra Kommunen omhandlende kulturmiljøer og SAVE-
registrering. Flere har henvendt sig til undertegnede for at få en mulig forklaring på skrivelsen, og en 
beboer på Christiansdal 66 henvendte sig til kommunen for en forklaring. Svaret fik grundejerforeningen 
ligeledes, og jeg må sige, at vi ikke blev meget klogere. 
 
Vi forsøgte herefter i bestyrelsen at få klarhed over teksten, og her er hvad, vi fandt ud af: 
Kulturmiljøer:  

Kommuneplanen opererer med kulturområder flere steder i kommunen – blandt andet området i vores 

forening: Himmelkol – Axelhøj – Christiansdal (de ens huse).  

Bor man i et område, der er udpeget som kulturmiljø, skal man kontakte kommunen før man ændrer noget 
ved bygning og delvist også andet på parcellen.  
Umiddelbart er der ikke forskel på ”bevaringsværdigt område” og kulturmiljøer. I Lokalplan 127 er det 
beskrevet som bevaringsværdigt område, og i kommuneplanen som kulturmiljø. 
Et andet eksempel på kulturmiljø er: Carlsro, som beskrives som et fremtrædende eksempel på en kollektiv-
bebyggelse bygget som socialt og arkitektonisk eksperiment fra 1952-58. 
SAVE-registrering:  

Er en registrering af de enkelte huse/ejendomme i kommunen.  

SAVE betyder: (= Kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet). SAVE opererer med en kategorisering af 

huse/bygninger fra 1-9, og hver bygning vil på et tidspunkt blive registreret dermed. 

1: Fredede bygninger 

2-4: Bygninger, der i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er 

fremtrædende indenfor deres slags. 

5-6: Jævne pæne bygninger 
7-9: Bygninger uden arkitektonisk udtryk eller historisk betydning. 
Bygninger eller bebyggelser med karakterne1-3 er udpeget som bevaringsværdige. 
  



Jeg kan læse i Kommuneplanen, at der kun er lavet en SAVE-registrering i 6 områder i kommunen – og her 
er vi ikke en del. Vi kommer først senere. Men en kommende SAVE-registreringen vil ikke ændre noget ved, 
at vores område fortsat vil være udpeget som kulturmiljø. 
 
Kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne: 
Vi har haft meget vanskeligt ved at få ajourført vores hjemmeside. Jeg skal beklage dette, og samtidig 
tilføje, at hjemmesiden nu er oppe at køre, og vi vil ajourføre den hurtigst muligt. 
 I april fik vi etableret en Facebook-gruppe for grundejerforeningen: G/F Rødovregaards Villaby. Dette 
meddelte vi i forbindelse med rettelsespjecen til generalforsamlingen, der blev uddelt i slutningen af april. 
Det er glædeligt, at så mange allerede har meldt sig ind (flere end 30), og det er vores håb, at endnu flere 
melder sig ind.  
Vores forventning med gruppen er, at den kan skabe dialog med medlemmerne om emner, der er 
relevante for foreningen samtidig med, at bestyrelsen hurtigt kan lægge relevante oplysninger ud til 
medlemmerne. 
I bestyrelsen har vi drøftet, hvordan kommunikationen kunne forløbe: Skal det kun være bestyrelsen, der 
kan lægge noget på FB, eller skal alle medlemmer kunne dette.  
Når vi har haft denne drøftelse skyldes det, at flere andre FB-grupper desværre har udviklet sig til 
”brokkegrupper” eller grupper, hvor nærmest ligegyldige ting bliver lagt ind. 
Vi er kommet dertil, at vi fra starten har ladet gruppen været åben for alle, så de af jer, der har lyst til at 
dele noget med andre fra foreningen, er velkommen til at skrive.  
 
Diverse: 
I bestyrelsen har vi drøftet, om det kunne være en ide, at grundejerforeningen tog initiativer omkring 
nabohjælp.  
Trygfonden har et koncept (nabohjælp.dk), som kunne være interessant, men vi vil ikke foretage os noget, 
før I får mulighed for at give jeres mening til kende. 
Jeg skal ikke her i detaljer beskrive, hvordan konceptet virker, men ud fra hvad jeg selv har erfaret, bruges 
telefonen med en app, hvor man hver især etablerer et personligt netværk, med hvem man er i sms-
kontakt ved information om blandt andet fravær fra hjemmet og mere private oplysninger. Derudover et 
nærområde, der som udgangspunkt er 300 meter i radius fra én selv. Til dette nærområde kan gives 
meddelelser om indbrud eller lign oplysninger af generel interesse. 
Det betyder, at det ikke er grundejerforeningen, der som sådan har noget med nabohjælp at gøre, men vi 
kan være med til at tage initiativ hertil og oplyse om, hvordan man kan komme i gang. Vi ved, at der enkelte 
steder blandt medlemmerne allerede er etableret et netværk, og hvis nogle er til stede i aften, kunne det 
være interessant at høre hvilke erfaringer, de har. 
 
Jeg vil til slut endnu engang takke for det gode samarbejde i bestyrelsen og håbe på, at flere melder sig, når 
vi senere i aften skal vælge 2 nye bestyrelsesmedlemmer.  
 
Samtidig vil jeg opfordre til at fortsætte det gode naboskab, som det er vores opfattelse, er kendetegnet 
ved at bo i vores område af Rødovre, blandt andet set ved de mange vejfester og andre arrangementer, 
som afholdes rundt omkring.  

 
Kommentarer til beretningen: 
Efter beretningen var der debat om denne. SAVE registreringen kan synes uoverskuelig, men en grundejer 

kunne oplyse at registreringen baseres på byggeår for de flestes vedkommende. 

Der var en stor opfordring for alle at tilmelde sig Nabohjælp. Man efterlyste at der sættes et stort skilt op, 

så alle ved at det er i værk. Dette skal være via kommunen.  



Der var opfordring til at byde ny beboere velkomne. Willy Schwaner kunne oplyse at det ikke altid, 

ejendomsmæglerne vender tilbage med information om nye beboere. Opfordringen må være at man i det 

nære går ind og ringer på og siger velkommen til. 

Efter nogen diskussion blev beretningen vedtaget. 

3. 
Willy Schwaner fremlagde regnskabet som giver et lille underskud for året 2017/2018 på i alt 2875 kr.  

Regnskabsteknisk er det ikke muligt at undgå at vi står med underskud hvert år, men jf. den tidligere 

beslutning om at man ikke skal have en beholdning over 100.000 kr., tærer vi indtil videre af dette. 

Regnskabet blev godkendt af en samlet forsamling med akklamation. 

4. 

Budget 2018/2019 blev fremlagt, hvoraf det fremgår at vi igen budgetterer med et underskud på 3160, 

men da man fortsat har en egen beholdning på 123.611 kroner er dette acceptabelt. Foreningen har ikke 

indgået aftaler eller har planer om investeringer for det kommende år. 

Budgettet blev godkendt med akklamation. 

5. 

Da der ikke var nogen indkomne forslag udgik punktet. 

6. 
Martin Christjansen blev valgt for en periode på 2 år med akklamation. 

7. 

Louise Lindgren, Christiansdal 59 og Knud Erik Lykkegaard, Præstebakken 9 blev valgt til bestyrelsen for 2 

år. 

8. 

Karin Møhl Larsen og Michael Christensen er genvalgt som suppleanter. 

9. 

Revisorerne Holger Hansen og Fleming Larsen er genvalgt. Revisorsuppleanter er ubesatte. 

10. 

Margit Hillmann, Præstebakken 26, spørger til hvornår byggeriet på Højnæsvej begynder – det vides ikke. 

Husene der bygges skal ligge med gavlen mod øst, altså mod Axelhøj. 

 

Christian ?, Axelhøj 10, fik bekræftet at lukningen af Højnæsvej lige før Himmelkol er permanent. Påpegede 

også at der kører flere større vogne, bl.a. skolevogne til buskørekort, gennem området. Arne Madsen 

svarede, at kommunen påbegynder en høringsrunde om mulig nedsættelse af hastigheden på udvalgte 

veje. Opfordrede alle til at være opmærksom på denne høring til efteråret.  

Der kom en opfordring til at samle hundelorte op. 

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. 

Inger Holst, referent 


