
Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Husum Ny Haveby  
afholdt 18. februar 2015 kl. 17 på Korsager Skole 
 

Formanden bød velkommen til de 18 fremmødte. Bestyrelsen blev præsenteret. 

 

1. valg af dirigent 

Lasse Ryberg blev valgt som dirigent. 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

2. Formandens beretning 

Formanden redegjorde kort for bestyrelsens beretning, der var udsendt med indkaldelsen. 

Formanden informerede om, at bestyrelsen siden beretningens færdiggørelse havde aftalt med 

Bravida/Københavns Kommune, at fliserne overfor Korsager Skole v. det grønne område, blev skiftet til 

kørebanefliser. Det medfører en udgift i størrelsesorden 20.000 kr. alt inklusive. Udgiften vil belaste 

årsregnskabet for 2015. 

I den efterfølgende debat var der bl.a. følgende kommentarer og spørgsmål: 

Pladsen foran Islevhusvej 49 (Lord Nilson): 

Der blev spurgt til, om der ikke burde være blokering af motorkøretøjer i form af blomsterkummer eller 

lignende. Bestyrelsen bemærkede, at Københavns Kommune kun ville acceptere opsætning af pullerter, 

hvilket efter bestyrelsen vurdering både er en dyr og grim løsning.  

I stedet er vejkassen skiftet, så området kan holde til mere. Samtidig er beboerne informeret om, at 

foreningen ikke vil genistandsætte, hvis området køres i stykker igen. Desuden er ølfirmaerne informeret 

om, at der er parkering forbudt, og at benyttelse af området vil blive mødt med anmeldelse og evt. 

erstatningskrav. 

Dokumentation af ødelæggelser 

Det er vigtigt, at alle foreningens medlemmer hjælper med dokumentation af de tilfælde, hvor tunge 

lastbiler ødelægger fliser mv. Øjenvidneberetninger med angivelse af nummerplade og gerne billeder er 

afgørende for, at vi efterfølgende kan søge erstatning. 

Kloakrensning 

Der blev gjort opmærksom på, at ikke alle brønde var blevet renset grundet  vejarbejde og parkering. 

Bestyrelsen følger op på dette overfor kloakfirmaet. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

3. Årsregnskab for 2014  

Årsregnskabet blev fremlagt af kassereren.  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Forslag til budget for 2015 



Budgettet blev fremlagt af kassereren.  

Budgettet blev enstemmigt godkendt. 

 

5. Forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg til bestyrelsen 

 

Christian Tellefsen blev genvalgt som kasserer 

Søren Chr. Jensen blev genvalgt til bestyrelsen (for to år). 

Mogens Madsen, Tersløsevej 50 blev nyvalgt til bestyrelsen (for to år). 

 

7. Valg af revisor 

8. Evt. 

Formanden takkede for et godt møde og takkede særligt Kaj Jensen, der udtrådte af bestyrelsen i løbet af 

året, for en god indsats gennem årene. 

 

Mødet sluttede kl. 17:38. 

 

 

Lasse Ryberg 

Dirigent og formand 

 

 

 

 


