
Referat af generalforsamling i Rødovregaards Villaby den 7. maj 2013.  

1) Niels Larsen, Rødovrevej 39, blev valgt til dirigent. 

Det blev konstateret at der var 23 stemmeberettigede til stede. 

2) Jens Jespersen fremlagde bestyrelsens beretning: 

” Også i år vil jeg i min korte, mundtlige beretning tage afsæt i sidste års generalforsamling. Det vil 

jeg selvfølgelig, fordi vi sidste år vedtog nye og lidt mere tidssvarende vedtægter. Vedtægter efter 

hvilke vi nu for første gang afvikler en generalforsamling. Vedtagelsen af de nye vedtægter var 

afslutningen på en god, lang demokratisk proces, som forløb i et års tid og inddrog andre 

medlemmer af foreningen end bestyrelsen. Hvilket i sig selv var en positiv oplevelse. Jeg vil godt 

her, forhåbentlig for sidste gang, takke de medlemmer som tog aktivt del i udarbejdelsen og 

vedtagelsen af vedtægterne. 

 

Men der har også været andre markante hændelser i det forløbne år. Mest bemærkelsesværdigt 

er nok, at sidste års målsætning om en afslutning af Højnæsvej-sagen, rent faktisk er blevet 

indfriet. Efter at naboerne til beboelsen på Højnæsvej 46-50 i årevis kæmpede for en støjreduktion 

af skorstenen på stedet, er den nu endeligt forstummet, idet der er installeret anden varmekilde i 

beboelsen. Kampen mod skorstenen har været lidt af en sejtrækker, ikke mindst fordi kommunen 

var meget, meget sendrægtige i forhold til at få sat gang i sagen og tage den en anelse seriøst. 

Ejeren af ejendommen blev dog til sidst i retten idømt en bøde for overtrædelse af Planloven og 

pålagt dagbøder til forholdet var udbedret, hvilket så endelig havde effekt.  

 

Men meget symptomatisk har bestyrelsens primære ”modpart” – om man så må sige, det seneste 

år også derudover i store træk været kommunen, hvilket er lidt ærgerligt. Her tænker jeg på 

lokalplansvanviddet, både i forhold til Højhuset ved Damhustivoliet, og her senest 

lokalplansforslaget i forhold til vores område af Rødovre. Det der kendetegner begge disse sager, 

er kommunens tilsyneladende opfattelse af, at kommunen bedre end dens lidt besværlige 

indbyggere og grundejere, ved hvad der er bedst for dem. At kommunen som institution er i stand 

til at definere hvor der kan ske meget afgørende ændringen i bebyggelsens karakter og hvor der 

helst ikke må flyttes så meget som en græstørv. Her tænker jeg selvfølgelig på, at Rødovre 

kommune for nogle år siden gav tilladelse til etagebyggeriet på Højnæsvej, meget tæt op til skel 

ind til almindelige villahaver, at Rødovre kommune havde tænkt sig at tillade opførelsen af en 

meget voldsom bebyggelse i form af højhuset i Damhus Have sammenholdt med, at 

lokalplansforslaget for vores område ligger op til, at alt langt hen ad vejen skal forblive som det er. 

Specielt i forhold til den særlige bebyggelse på Axelhøj, lokalplansforslagets område C, og de 

såkaldt bevaringsværdige huse. Ud fra en svært definerbar skala, har en stadsarkitekt, der i 



parentes bemærket ikke engang selv nedværdiger sig til at bo i kommunen, bestemt sig for at 

omdanne dele af Rødovre til en museumsby, fordi det nu skal være temmelig vanskelligt at ændre 

noget som helst på ejendommenes udseende og funktionalitet.  

 

Grundejerforeningens bestyrelse har på den baggrund gjort indsigelse for det samlede 

lokalplansforslag og vi håber meget, at kommunen, hvad der tilsyneladende ligger den fjernt, 

ønsker at indgå i en dialog med os, om eventuelle moderniseringer af de eksisterende lokalplaner 

for området. 

 

Som nævnt i præsentationen manglede der i præsentationen af bestyrelsen et medlem. Det er 

Karen, som i det forgangne år valgte at udtræde af bestyrelsen. Vi siger hende mange tak for 

hendes engagement og arbejde i bestyrelsen. 

 

Jeg vil afslutte beretningen med at opfordre foreningens medlemmer til fortsat at udvise det gode 

naboskab og huske på, at andres hensyn til ens behov ofte starter med at man selv udviser 

hensyn. Dialog og gensidig hjælpsomhed overkommer de fleste udfordringer. 

Tak” 

Efter beretningen var der spørgsmål og kommentarer specielt i forhold til lokalplanen, hvor det 

stod klart at mange følte det var en indskrænkning i friheden for den enkelte ejer. Vi har i 

bestyrelsen ikke modtaget bekræftelse fra kommunen på modtagelse af indsigelsen, hvilket enkelte 

i foreningen havde. Det blev understreget at begrænsningerne i forhold til fx kviste, gælder ny-

opførelser og ikke renovering af eksisterende, man må gerne vedligeholde.  

Bestyrelsen blev opfordret til at gå i dialog med kommunen om planen, bl. a foresloges kontakt til 

en arkitekt mhp tegning af fx kviste, som kunne være acceptable, således at vi kommer med noget 

konstruktivt og ikke blot siger nej. Bestyrelsen bør ringe til kommunen og forhøre sig om det vil 

blive modtaget i positiv ånd, eller om det kunne være spildte penge at bruge. Enkelte 

understregede at der også kan være fordele ved lokalplanen, at skabe et ensartet udtryk, men at 

man her berører noget med smag og behag og dermed følelser, som bekendt er svære at diskutere. 

Efter en livlig debat blev beretningen enstemmigt godkendt. 

3) Willy Schwaner gennemgik regnskabet, som var udsendt med indkaldelsen. Man har igen i år et lille 

underskud, men dette til trods er der fortsat penge i foreningen. Der blev spurgt til hvilket formål 

og svaret til evt. advokat hjælp, samt som det var kommet frem ved debatten af ovenstående 

punkt en arkitekt. Bestyrelsen er dog klar over at finanserne ikke rækker til større sager, men kunne 

være en hjælp. 



Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

4) Budgettet blev derefter gennemgået. Igen vil man foreslå at der ikke opkræves kontingent.  

Et spørgsmål om det så er vores beholdning der sætter grænsen for evt. advokathjælp, blev 

besvaret bekræftende. Formanden vil på ingen måde sanktionere udgifter for penge foreningen 

ikke har. 

Et andet spørgsmål var om man i stil med andelsboligforeninger har en forsikring, hvilket ikke er 

tilfældet nu, men kasseren vil undersøge dette. 

Budgettet blev enstemmigt godkendt. 

5) Udgik, da der ikke var indkommet forslag. 

6) Jens Jespersen blev genvalgt med akklamation.  

7) Thomas Marconi Ludvigsen blev genvalgt og Arne Møller Madsen, Axelhøj 68, nyvalgt til 

bestyrelsen. 

8) Der var genvalg til suppleanterne Karin Møhl Larsen og Ivar Norland. 

9) Der var genvalg til revisorerne Bjørn Bo Hansen og Holger Hansen. 

10) I forbindelse med lukningen af Højnæsvej, ses tung trafik i kvarteret. Bestyrelsen har ikke været 

orienteret om denne lukning forinden, ej heller hvad der eventuelt er formålet dermed – det er kun 

for 1 år, ifølge skiltningen. Spørgsmålet kom frem, om det er fordi kommunen forventer flere 

lukninger, hvilket man ikke er bekendt med.  

Bestyrelsen opfordredes til at høre kommunen om der kunne skiltes med ingen gennemkørsel til fx 

centeret, samt om man også kunne få skiltning med Nabohjælp, som indbrudsprævention. Det 

sidste kræver formentlig at alle er med. Der blev advaret om, at der er tyve i området, observeret i 

den sydlige ende af Axelhøj. 

I takt med at bilerne bliver større er det et problem med parkerede biler på fortovet.  Kommunen 

kan beslutte at man kun må parkere til kantstenen. Som det er nu må man holde på fortovet, men 

således at en tvillingebarnevogn kan komme forbi. 

Affaldsordningen fik mange ord med på vejen. Umiddelbart en god ide, men beholderne fylder og 

er hos nogle allerede gået i stykker. Kommunen er klar over dette, idet de er blevet kimet ned og vil 

sørge for erstatninger. Omkostningen er øget betydeligt, hvor formanden gjorde opmærksom at 

der formentlig var kommet stigning alligevel, da der skulle ny licitation til. De nye beholdere er også 

et led i at lette skraldemændenes arbejdsmiljø – de skal undgå mange løft. Jytte Muszynski, Chr. dal 

73 havde været med i prøveordningen og havde et positivt indtryk af denne, men det kræver nogen 

indkøring og tilvænning. 

Slutteligt var der et spørgsmål om erfaring med faskiner. Den er ikke god i vores område pga leret 

jord. 



Til sidst takkede dirigenten for god ro og orden. 

Formanden rundede af med at takke dirigenten. 

 

Inger Holst, referent. 


