
Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen 
Rødovregaards Villaby d. 2. Maj 2012 

 

Inden Generalforsamlingen var der orientering om affaldsordningen. 

Formand Jens Jespersen, Valhøjs Allé 9, sagde goddag og velkommen til og 
præsenterede de tilstedeværende fra bestyrelsen:  

Næstformand Thomas Marconi Ludvigsen, Axelhøj 49, var tilstede. 

Kasserer Willy Schwaner, Axelhøj 72, var tilstede 

Medlem af bestyrelsen Karen Ulrich Nielsen, Axelhøj 67, var tilstede.  

Sekretær Marie Langskov, Axelhøj 45 var ikke tilstede.  

Suppleant Karin Møhl Larsen, var tilstede.  

Suppleant Ivar Nordland, Axelhøj 59, ikke tilstede.  

Jens orienterede om, hvad det vil sige at bede om ordet i henhold til 
forretningsordenen. Det betyder, at man vil vælte dirigenten.  

Valg af dirigent blev John Keller Larsen fra Axelhøj 38.  

Konstatering af om generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Iflg. vedtægters § 
10 skal generalforsamlingen afholdes i maj med et varsel på 8 dage. Dirigenten 
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  

Valg af stemmeudvalgsmedlemmer. Der blev valgt 3 medlemmer: 

1. Inger Holst Præstebakken 12.  
2. Niels Larsen, Rødovrevej 35, 1 
3. Hans Dalsted, Axelhøj 67. 

Antal stemmeberettigede blev opgjort til 26. 

Dirigenten oplæste punkterne på dagsordenen til dagens generalforsamling: 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Forhandlingsprotokol og formandens beretning 
2. Beretning vedførerende grundejerforeningens materiel 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen 
6. Eventuelt 

Ad 1) Formand Jens Jespersens beretning. 

På baggrund af sidste års generalforsamling blev der nedsat en arbejdsgruppe, 
der hen over vinteren har set på muligheden for en vedtægtsændring. 



Bestyrelsesarbejdet har foregået, som det plejer. Desværre. Vi har brugt rigtig 
meget tid på sagen om skorstenen på Højnæsvej 46-50, som stadig larmer langt 
mere end den må. Og det gør den på trods af, at der i Glostrup ret er faldet en 
afgørelse, som ikke er anket af ejeren af bygningen.  

Afgørelsen tilsiger at skorstenen skal støjreduceres, og at indtil dette sker, skal 
ejeren afholde ugentlige bøder. Men det har ikke ført til støjreducering 
foranlediget af ejeren eller kommunen.  

Det er nemlig sådan at kommunen de sidste to år har haft mulighed for at 
iværksætte tvangsforanstaltninger med hvilke kommunen på ejerens regning 
kan udbedre problemet. Det har man ikke valgt at gøre fra politisk niveau. I 
stedet vælger man at tage en del af vores forenings medlemmer som gidsler.  

Jeg vil i den forbindelse sige, at min opfattelse er, at kommunens administrative 
niveau leverer godt stykke arbejde, og at problemet er det politiske niveau.  

Det er bestyrelsens forventning, at kommunen må skride til 
tvangsforanstaltninger for at komme dette problem til livs.  

Bestyrelsens seneste aktivitet i sagen er et brev fra april måned.  Der er desuden 
flere andre grundejere, der også har opfordret kommunen til at komme ind i 
kampen.  

Vores håb er, at vi næste år på generalforsamlingen har fået løst problemet.  

Så vil jeg kort komme ind på vedtægtsudvalget bestående af Thomas Marconi 
Ludvigsen vores næstformand og tre andre medlemmer fra foreningen, som har 
lavet et fantastisk stykke arbejde og er fremkommet med et forslag til nye 
vedtægter. Det er dejligt at vi har medlemmer, som tager del i arbejdet. Det skal I 
have mange tak for.  

En anden ting vi har arbejdet på er vores hjemmeside. Den kom op at køre for 
cirka 3 uger siden. Vi synes det var på tide, at vi satte et tidssvarende fodaftryk i 
cyberspace.  

Vi ønsker fra bestyrelsens side en tæt kontakt til vores medlemmer og ser derfor 
gerne en løbende dialog igennem året, hvis I synes, der er noget, I mener vi som 
bestyrelse skal høre om.  

Så vil jeg afslutte denne mundtlige beretning med at opfordre til godt naboskab. 
Det eksisterer i stort omfang og jeg vil opfordre til, at vi forsat udvikler og 
styrker det.  

Nu ser jeg frem til en livlig og respektfuld meningsudveksling her på 
generalforsamlingen.  

Tak for ordet. 

… 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var nogen kommentarer til formandens 
beretning.  



Beretningen blev godkendt.  

 

Ad 2) Materielforvalter Leif Ploughmans beretning ved formand Jens 
Jespersen:  

Foreningens materiel står hos Materielforvalter Leif Plougmann, Rødager Allé 6. 
Lige om lidt vil det fremgå af vores nye hjemmeside. Jens Jespersen læste alle 
redskaber op. 

Materiel bliver flittigt udlånt og er i fin stand. Kontakt Leif hvis I har brug for at 
låne noget.  

Dirigenten orienterede om, at de deltagende på generalforsamlingen under dette 
punkt kunne komme med forslag til nyt materiel.  

Der var ingen forslag til nyt materiel.  

 

Ad 3) Regnskab ved kasserer Willy Schwaner: 

Willy Schwaner fortalte, at vi er en forening af 232 medlemmer der betaler 100 
kr. i kontingent, så vi har haft en indtægt på 23.200 kr. Hertil kommer lidt 
renteindtægter og gebyrer fra ejendomsmæglere så vores samlede indtægter 
beløber sig til 25.016 kr.  

De enkelte udgiftsposter blev gennemgået (se budget). Herunder blev 
konstateret at der er 4 medlemmer, der ikke har betalt kontingent (står under 
post afskrivning af kontingenter).  

I alt bliver det udgifter for 2.862 kr.  

Årets resultat er overskud på 22.154 kr. 

Vores aktiver i foreningen er knap 137.000 kr. Det dækker over en egenkapital 
på knap 136.000 og nogle enkelte skyldige beløb.  

Begge revisorer har godkendt regnskabet  

If. til budgettet for næste år så regner vi med, at vi bruger lidt af egenkapitalen i 
det vi vedtog på sidste års generalforsamling ikke at opkræve kontingent for i år.  

Vi budgetterer med et underskud næste år på 7.500 kr. 

Willy Schwaner efterspurgte spørgsmål eller synspunkter. 

Spørgsmål fra uoplyst om, hvad der gøres if. til dem der ikke har betalt 
kontingent.  

Willy Schwaner svarede, at de havde fået en række rykkere men ikke betalt. Fra 
bestyrelsens side har vi valgt ikke at gøre noget ved det, da vi kender timeprisen 
på advokater til en inkassosag. Men de er noteret i Leifs sorte bog og vil ikke 
have stemmeret, hvis de skulle ønske det på denne generalforsamling.  



Spørgsmål fra Mogens Hillman Præstebakken 26, if. til de nye vedtægter der 
lægges frem hvor det fremgår af § 5, at I forventer at drive kontingent ind. 
Hvordan hænger det sammen med at I så ikke har fået kontingent fra 4 
medlemmer? 

Svar fra Willy Schwaner om, at en advokatregning på op imod 500.000 kr. pr. 
medlem ikke står mål med det beløb som de pågældende skylder foreningen.  

Opfølgende spørgsmål fra Mogens Hillman, Præstebakken 26: Kan jeg så 
forvente at I næste år vil forfølge skyldige kontingentbeløb hvis vedtægterne 
bliver godkendt? 

Formand Jens Jespersen bad om ordet, fik ordet og forklarede, at der if. til 
kontingentinddrivelse ingen forskel er på nuværende og evt. kommende 
vedtægter. Samt forklarede, at der er en ret ikke en pligt til at forfølge evt. 
skyldige beløb. Det vil ikke være rimeligt at pålægge foreningen udgifter der er 
helt disproportionelt med de indtægter, der evt. vil kunne komme ind.  

Inger Holst, Præstebakken 12 sagde, at der er enkelte grundejere som ikke har 
det skrevet ind i skødet, at de skal betale til grundejerforeningen og som derfor 
ikke ser sig forpligtigede til at betale. Hvis en grundejer først har anerkendt at 
betale, kan man ikke senere melde sig ud.  

Spørgsmål til bestyrelsen fra uoplyst: kan man forestille sig at skyldigt beløb til 
grundejerforeningen kommer til at stå som gæld i ejendom ved salg? 

Willy Schwaner svarede, at de 4 medlemmer som ikke har betalt er fra den del 
hvor der ikke er tinglyst servitutter på skødet. Vi har derfor ingen mulighed for 
at gøre udlæg i ejendommene.  

Mogens Hilman, Præstebakken 26 sagde, at han ønsker at af hensyn til eventuelle 
fremtidige opgaver der kan pålægges grundejerforeningen af kommunen, kan 
det blive vigtigt at alle bidrager, derfor synspunkt om, at der i vedtægterne skal 
stå, at man SKAL betale kontingent i stedet for KAN.   

Jens Jespersen opfordrede til at diskussionen af vedtægter blev taget under 
punktet Nye Vedtægter. Hvis nye opgaver til foreningen fra kommunen må det 
forventes at kommunen stiller rimelige værktøjer til rådighed.  

Carsten Halle fik ordet og orienterede om, at hvis der skulle køre sager omkring 
inddrivelse af 4 gange 100 kroner vil det følge småsagsproces. Til sådanne giver 
ikke dækning af sagsomkostninger til den der lægger sag an. Det giver derfor 
ingen mening at forsøge at inddrive dem.  

Flemming Clausen, Axelhøj 69 sagde at han frygtede for præcedens.  

Uoplyst spurgte om bestyrelsen havde bedt kommunen om, at der blev lavet en 
lokalplan for området. I sådan tilfælde kan kommunen gå ind og lave regler for 
inddrivning af penge. 

Jens Jespersen sagde, at det var netop det han hentydede til if. til at hvis 
kommunen pålægger foreningen yderligere udgifter kan de også give foreningen 
yderligere redskaber til at opdrive penge.  



Dirigenten satte punktet til afstemning. Regnskab og budget blev godkendt. 

 

Ad 4) Indkomne forslag: 

Punktet dækker over: 

1. Kontingent 2013 
2. Bestyrelseshonorar 
3. Honorar til materielforvalter 
4. Nye vedtægter  

Jens Jespersen opfordrede til at punkt 1-3 blev drøftet under ét og derefter 
vedtægterne.  

Forsamlingen godkendte dette. 

Jens Jespersen, sagde at if. til kontingent så indstiller bestyrelsen til at kontingent 
forsat i 2013 bliver 0 kr. If. til bestyrelseshonorar så er vi i bestyrelsen enige om, 
at de udgifter der før kunne være forbundet med et sådan hverv ikke eksisterer 
længere og vi ønsker derfor ikke honorar. Den eneste vi synes er berettiget til 
honorar er materialforvalter Leif Ploughmann, fordi han har et vist arbejde med 
at opmagasinere og vedligeholde materiel. Vi fastholder derfor et honorar på 600 
kr.  

Dirigenten konstaterede at punkt 1-3 blev godkendt uden bemærkninger.  

Dirigenten gik derefter til delpunkt 4 og gav næstformand Thomas Marconi 
Ludvigsen ordet. 

Thomas Marconi Ludvigsen præsenterede vedtægtsudvalget der har bestået af: 

Mogens Hilman, Præstebakken 26 

Carsten Halle , Valhøjsalle 4 

John Keller Larsen, Axelhøj 38  

Thomas Marconi Ludvigsen, Axelhøj 49 

Mødet afholdt i Januar 2012. Punkterne i vedtægterne blev gennemgået punkt 
for punkt og diskuteret if. til de intentioner bestyrelsen havde med en 
modernisering af vedtægterne særligt if. til brug af fuldmagter på 
generalforsamlinger. Men det er blevet til en mere generel revurdering af 
vedtægterne. 

Herefter gav Thomas Marconi Ludvigsen ordet videre til Carsten Halle, at han vil 
gennemgå de nye forslag til vedtægtsændringer. 

Ændringsforslag er et sammensurium af forslag fra alle i vedtægtsudvalget og 
selvfølgelig godkendt af bestyrelsen. 



Flemming Clausen, Axelhøj 69 tog ordet og bad om at hvert enkelt punkt blev 
gennemgået for sig.  

Thomas medgav at hvis der var kommentarer så gav Flemming Clausens  forslag 
god mening. 

Ordet blev givet til Carsten Halle. 

Carsten Halle: Det vi besluttede i gruppen var, at kigge på de eksisterende 
vedtægter og så foretage en modernisering og det er dette vi har lagt op til 
Generalforsamlingen. Vi har ikke altid været enige, men så har vi lagt det op til 
bestyrelsen, som så har truffet nogle beslutninger. Jeg gennemgår de paragraffer,  
der er ændringer til.  

Der er i § 1 foretaget en væsentlig ændring. Det er i dag Glostrup ret der henvises 
til i det Rødovre ret ikke eksisterer længere.  

Så har vi i § 2 foretaget en enkelt ændring, af logiske grunde, da vi diskuterede 
meget hvad vi skulle kalde os og vores besiddelser. Skulle det være fast ejendom, 
eller parceller eller grunde? Vi har valgt at bibeholde parceller. Derfor har vi 
slette ordet ”grunde”.  

§ 2, andet afsnit sidste linje er der ændret på ordvalget. Nuværende ordvalg if. til 
at man ”kan” søge samarbejde stiller foreningen mere frit.  

If. til § 3 fastslås det at selv om en parcel opdeles i flere ejerlejligheder har 
parcellen kun et medlemskab af grundejerforeningen. Det svarer til sædvanligt 
medlemskabsforhold af grundejerforeninger. 

Anførelse af hvem der har stemmeret er uændret men flyttet til § 16. 

I § 4 er der ingen realitetsændringer. Vi har lavet en sproglig ændring så det 
fremgår at man ikke skal melde sig ind, men at man ved køb af parcel ER medlem. 

§ 5 er stort set uændret. Det er op til bestyrelsen af sanktionere if. til opkrævning 
af kontingent.  

§ 6 står nu mere mundtert. Medlemmer hæfter ikke for foreningen.  

Carsten Halle: nu kommer der ændringer og det er den gamle § 8 som nu er 
blevet til rettesnor for hensynstagen i § 7. I den gamle paragraf stod der en 
række forhold, og vi har forsøgt at skære ned på. Her har vi overladt det til 
bestyrelsen at trække en streg i sandet.  

Og som jeg har forstået det ønsker bestyrelsen ikke at skulle gå ud og lege 
bussemand i forhold som i forvejen er underlagt kommunen eller politiet da der 
ikke er nogen grund til at der er flere systemer der skal pålægge de samme 
grundejere noget.  

Man har skrevet at man kan gå ind i en sag, men er ikke forpligtet til det, hvis det 
er omfattet af andre regler. Hvis der kommer spørgsmål til dette svarer 
bestyrelsen.  



Flemming Clausen, Axelhøj 69. Der henvises til bilag 1 og det finder jeg ikke 
tilstrækkeligt if. til græsslåning og røg. Der skal være tidspunkter og sanktioner 
alternativt henvisning til politivedtægter. 

Thomas Marconi Ludvigsen: Det er sådan at der er et bilag til de gældende 
vedtægter hvor der er beskrevet hvornår vi som forening anser det som 
acceptabelt at man støjer. Der står også om røg og møg. Disse bilag ændres ikke i 
substans, men i formuleringer og ordforbrug. Det vi gerne vil signalere med disse 
vedtægter er, at vi som bestyrelse ikke har nogen sanktionsmuligheder. Dels har 
vi ikke lyst til at være sheriffer overfor naboer. Det er gældende lovgivning der er 
måden at behandle sager på. Vi kan gå ind og hjælpe med at klage, men vi kan 
ikke sanktionere. Vi kan vejlede.  

Flemming Clausen, Axelhøj 69. Hvis det står som bilag 1 skal det forefindes og 
godkendes sammen med vedtægterne.  

Niels Larsen, Rødovrevej, er det rigtigt forstået at det du læser op fra er det 
gældende bilag som på sigt måske ændres? 

Thomas Marconi Ludvigsen, Ja vi er kun ude på at ændre formuleringer. Ikke 
indhold.  

Flemming Clausen, Axelhøj 69, så skal det bilag godkendes på næste 
generalforsamling?  

Thomas Marconi Ludvigsen, der ændres kun i stilen.  

Niels Larsen, Rødovrevej, Kan en ny formulering ikke lægges på hjemmesiden 
som en henstilling, så der ikke behøves blive ændret i det bilag 1 på næste 
generalforsamling incl. ekstraordinær generalforsamling? 

Mogens Hilman, Præstebakken 26, forslog at bilag 1 fjernes fra vedtægterne, 
reformuleres og lægges på hjemmesiden. 

Jens Jespersen spurgte, om der er noget til hinder for at vi fjerner henvisning til 
bilag 1 fra vedtægterne? 

Poul Henriksen, Christiansdal 71 sagde, at hjemmeside adr. burde fremgå på 
indkaldelsen. 

Jens Jespersen svarede, Ja det burde det. 

Carsten Halle noterede sig, at der er fremkommet et ændringforslaget der lyder 
på, at henvisning til bilag 1 fjernes fra vedtægterne. 

Carsten Halle gik derpå videre til § 8. § 8 er en omformulering af § 9. 
Generalforsamling forsat øverste myndighed. Omformulering if. til hvilke sager 
generalforsamlingen skal høres omkring.  

Forslag om, at udgifter der ikke er indeholdt i udsendt budget forelægges 
generalforsamling og skal have opbakning fra 2/3 fremmødte.  



Vedtægtsændringer skal have opbakning fra 2/3 af de fremmødte ved 
generalforsamling. Det kræver at vedtægtsændringer er sendt ud til alle på 
forhånd.  

Det sidste er nedlæggelse af foreningen, som skal godkendes af kommunen. Det 
er ikke til diskussion hvordan det skal ske. Det er en serviceoplysning. 
Godkender kommunen nedlæggelsen skal den samtidig tage stilling til hvordan 
pengene skal anvendes.  

Der er kommet et ændringsforslag fra en deltager i gruppen til dette.  

Forslag: ”kommunen skal tage stilling til hvordan pengene skal fordeles blandt 
medlemmerne”. Grunden til at jeg (Carsten Halle) tilslutter mig dette er, at jeg 
ikke ønsker at overlade det til nogen der ønsker at nedlægge sig selv at fordele 
noget som helst. Så vil jeg hellere overlade det til kommunalbestyrelsen.  

Ændringsforslag blev skrevet op på tavle.  

Flemming Clausen, Axelhøj 69, hvorfor blande kommunen ind i det. Hvis 2/3 er 
kvalificerede til at nedlægge foreningen, hvorfor er de så ikke også kvalificerede 
til at fordele pengene? 

Carsten Halle: Jeg ønsker ikke at overlade det til nogen, der ønsker at nedlægge 
sig selv at fordele noget som helst. Så vil jeg hellere overlade det til 
kommunalbestyrelsen.     

Carsten Halle: Bestyrelsen er enig i ændringsforslag. 

If. til § 9 er indvarslingen ændret, fordi det var sådan at indkaldelse skal ske med 
8 dages varsel. Vi har fundet det var passende med 14 dages varsel. Ændring 
således, at hovedoverskrifter skal sendes ud til medlemmer, mens uddybning 
kan ske ved henvendelse til bestyrelsen eller via hjemmesiden. Årsagen er, at 
bestyrelsen ønsker mindre papirforbrug. Forslag der ønskes behandlet behøver 
ikke længere forelægges 15. Marts men kan vente til 15. April så det er tættere 
på generalforsamlingen.  

Thomas Marconi Ludvigsen tog ordet og beklagede at der stod 15. April. Pga. 
muligt overlap if. til udsendelse af dagsorden er skal fristen være 1. April. Dette 
behandles som ændringsforslag.  

§ 10 om dagsorden er udvidet. Det er en huskeliste og forventningsafstemning. 
Noget vi har diskuteret en del er formulering om, at forkastes bestyrelsens 
beretning skal der indkaldes til en ny generalforsamling. Forkastes bestyrelsens 
beretning igen skal bestyrelsen træde tilbage. Det synes jeg er meget fint til en 
forening, hvor så relativt få af foreningens medlemmer deltager i 
generalforsamlingen.  

If. til ekstraordinær generalforsamling er der kun sket meget få og meget små 
ændringer. Fx at ekstraordinær generalforsamling skal besluttes af et flertal af 
bestyrelsen.  

Referat af generalforsamling føres i en forhandlingsprotokol og underskrives af 
formand og sekretær. Og nu kommer der noget nyt. Nu pålægger vi bestyrelsen 



af offentliggøre referatet af generalforsamlingen senest 3 måneder efter 
generalforsamlingen. Vi har diskuteret hvor lang tid der skal gå.  

Som det er i dag offentliggøres referatet fra sidste års generalforsamling på dette 
års generalforsamling og det er der ikke nogen af os, der kan være tilfredse med. 
Nu pålægger vi at offentliggøre referatet og nu ved vi hvornår referatet senest 
skal foreligge. Det er en stramning.  

Uoplyst spørger: Hvorfor er der to paragraffer der hedder generalforsamling? 

Carsten Halle, det vil jeg overlade til bestyrelsen.  

Thomas Marconi Ludvigsen, forslog ændringsforslag om at § 12 kommer til at 
hedde ”Generalforsamlingens gennemførelse” 

Carsten Halle, nu går jeg til § 13 Afstemning. Ved brug af fuldmagt giver 
bestyrelsen en seddel man kan tage udgangspunkt i og som ligger på 
hjemmesiden. Man kan kun have to fuldmagter med til en generalforsamling. 
Man kan max. stemme for sig selv og to andre. 

Carsten Halle: Meget små ændringer i § 14.  

Carsten Halle:  § 15 indeholder primært små ændringer i sprog og præcisering af 
at suppleant ikke har stemmeret på bestyrelsesmøder, som vi gerne ser de 
deltager i. 

§ 16 og 17 er uændret. En anelse ændring i § 17 stykke 2. Regnskab skal være 
revideret inden det forelægges på ordinær generalforsamling. 

Voldsom ændring i § 18. Der stod at kasseren max. måtte have 500 kr. i kassen. 
Det er forslag, at der skal kunne være 1000 kr.   

Uoplyst spørger: hvordan definerer man en solid bank eller sparekasse?  

Carsten Halle: Vi har ikke ændret i ordlyden her.  

Dirigenten takkede Carsten Halle for gennemgangen af nye vedtægter.  

Der er noteret følgende ændringsforslag: 

§ 7 om hensynstagen. Ændringsforslag: 2. afsnit udgår. 

§ 8 afsnit 2, her blev ændret så ”anvendes” udgår og sætningen lyder ” fordeles 
blandt medlemmerne”. 

§ 9 forslås fristen for forslag ændres fra 15. April til 1. April. 

§ 12 får overskrift ”Generalforsamlingens gennemførelse” 

Efter pausen orienterede dirigenten om, at der blev stemt om ændringsforslag 
ved almindelig stemmeflertal.  

Der var på dette tidspunkt 24 stemmeberettigede i det 2 forlod 
generalforsamlingen i pausen.  



Alle ændringsforslag blev vedtaget enkeltvis med 24 stemmer for.  

Dirigenten orienterede om, at der ved den samlede afstemning om nye 
vedtægter skulle der være 2/3 dels flertal. Samlet blev vedtægtsændringerne 
vedtaget med 24 stemmer for.  

Flemming Clausen, Axelhøj 69 gav stor ros for arbejdet til vedtægtsudvalg og 
bestyrelse. 

Thomas Marconi takkede for støtten efter de mange timers arbejde. 
Vedtægtsudvalgets deltagere fik et par flasker for indsatsen.  

 

Ad 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Jens Jespersen, formand orienterede om valget.  

Bestyrelsen indstiller at Willy Schwaner genvælges.  

Valgt til kasserer: Willy Schwaner genvalgt for 2 år.  

Valg til bestyrelsesmedlem. Marie Langskov udtræder. Bestyrelsen indstiller 
Inger Holst, Præstebakken 12.  

Valgt til bestyrelsesmedlem: Inger Holst valgt for 2 år.  

Som bestyrelsessuppleanter blev genvalgt Ivar Nordland og Karin Møhl Larsen 
for 1 år.  

Revisorsuppleant: Hans Dalsted valgt for 2 år.  

Revisorer vælges ved næste generalforsamling.  

 

Ad. 6) Evt. 

Poul Henriksen, Christiansdal 71, Hvad gør Rødovre Centrum ved deres 
kloakvand? Kan det være skyld i oversvømmelsen af kældre sidste år? Jeg har 
boet her i 37 år og ikke haft en dråbe vand inden for.  

Jens Jespersen, formand sagde, at det var en interessant problemstilling.  

Jordan, Christiansdal 57 spørger, om der kan tænkes at blive en udkørsel ved den 
gamle Cykolog butik fra Rødovre Centrum med øget trafikbelastning til følge.  

Frede og Karin Lagersted, Axelhøj 15: optælling af trafik på Højnæsvej. Er der 
planer om at privatisere vejene? 

Uoplyst, Præstebakken: trafiktælling sker alene if. til at føre statistik.  

Poul Henriksen, Christiansdal 71, der holder hele tiden lastbiler på trods af 
stopforbud.  



Jens Jespersen, opfordrer til at man kontakter Rødovre Centrum, dernæst politiet.  

Mogens Hilman, Præstebakken 26, beboerne på Præstebakken har holdt møde 
med Føtex der siger at kommunen har godkendt at biler holder der.  

Graversen, Axelhøj 23: hjørnet oppe ved Føtex er elendigt afmærket. Man 
springer for livet.  

Jens Jespersen: opfordrer til at kontakte Rødovre Centrum, eller jeg kontakter 
dem og dernæst politiet.  

Dirigenten lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Og tak 
for alle deltagende i debatten.  

Ordet blev givet til formanden som tilføjede at der herskede en utrolig god ånd 
og stemning.  

Og tak til dirigenten.  

Vi ses 15. Maj til en kort ekstraordinær generalforsamling.  

 

Formand, Jens Jespersen  Sekretær, Marie Langskov 

 

_______________________________ ___________________________ 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  


