
Referat af Generalforsamlingen i grundejerforeningen Husum Ny Haveby 

afholdt torsdag d.25.02.2016 kl. 17:00 på Korsager Skole. 
 

 

1. Valg af dirigent 

Lasse Ryberg blev valgt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægternes § 

6. 

 

2. Formandens beretning 

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

Et medlem spurgte til kontingentets størrelse. Kassereren svarede, at bestyrelsen også gerne så 

kontingentet lavere, men at vi hellere vil spare op løbende, så medlemmerne ikke pludselig 

modtager ekstraopkrævninger på f.eks. 20.000 som følge af et påbud fra kommunen. Bestyrelsen 

indhenter selvfølgelig flere tilbud, når der skal laves større arbejder på vejene. 

Der blev spurgt til, om bestyrelsen kan gøre noget for at få medlemmer til at være bedre til at 

klippe hæk, rydde ukrudt mv. 

Bestyrelsen svarede, at da foreningen ikke kan gøre noget, hvis folk alligevel ikke gør noget, når de 

får en besked, så ønsker man ikke at gå rundt og spille politibetjente. Det allerbedste må altid 

være, hvis man som nabo taler med sin nabo om eventuelle problemer. 

 

3. Årsregnskabet for 2015 

Regnskabet blev gennemgået kassereren. Regnskabet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 

 

4. Budgettet for 2016 

Forslaget til budget for 2016 fremlagt af kassereren. Budgettet blev enstemmigt godkendt af 

forsamlingen. 

 

5. Forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 



6. Valg til bestyrelsen 

Formand Lasse Ryberg blev genvalgt som formand for to år. 

Mogens Madsen og Nilo Wielund-Zarrehparvar blev genvalgt til bestyrelsen for to år. 

Der var ingen kandidater til posterne som suppleanter. Der blev derfor ikke valgt nogen. 

Bestyrelsen består herefter af følgende: 

Lasse Ryberg, fmd. 

Christian Tellefsen, kasserer 

Nilo Wielund-Zarrehparvar 

Søren Jensen 

Mogens Madsen 

 

 

7. Valg af revisor 

Både Martin Reinholck-Jæger og Bendt Bünning blev genvalgt som kritiske revisorer. 

 

8. Evt. 

En beboer på Tersløsevej spurgte til, om andre kendte til problemet med at parkerede biler 

blokerer ind- og udkørsel. 

Flere kunne godt genkende problemet, men foreningen kan intet gøre.  

Flere anbefalede, at man ringer til politiet, der er rigtig gode til hurtigt at kontakte ejeren af 

køretøjet. 

Københavns Kommunes app ”Giv et praj” til mobiltelefoner blev anbefalet. Her kan man 

indberette manglende kloakdæksler, problemer med lys, blokerende hække mv. 

Man kan også indberette disse ting på kommunens hjemmeside: http://www.kk.dk/artikel/giv-et-

praj?nm_extag=Link%3D%27PageBox%2C%20Trafik%20og%20Parkering/Giv%20et%20praj%27 

Et medlem spurgte til opfølgning på manglende vejgennemgang efter Dongs opgravninger.  

Bestyrelsen svarede, at der afholdes vejgennemgang snarest. Det skulle have været en 

etårsgennemgang, men kommunen har glemt det, så den er et år forsinket. 

Et medlem spurgte til muligheden for hastighedsdæmpende foranstaltninger på Stenmaglevej, der 

er meget plaget af hurtigkørende forældre om morgenen. 

Bestyrelsen ser gerne nærmere på et konkret forslag, men tidligere er der givet afslag på sådanne 

ansøgninger med henvisning til manglende fremkommelighed for udrykningskøretøjer samt det 

forhold, at vedligeholdelsen påhviler netop de beboere, hvis hus ligger ud for bumpet. 

http://www.kk.dk/artikel/giv-et-praj?nm_extag=Link%3D%27PageBox%2C%20Trafik%20og%20Parkering/Giv%20et%20praj%27
http://www.kk.dk/artikel/giv-et-praj?nm_extag=Link%3D%27PageBox%2C%20Trafik%20og%20Parkering/Giv%20et%20praj%27


Et medlem spurgte, om man kan lægge sten på fortovet ved hjørnet af Jyderupvej/Ågerupvej for 

at forhindre, at det igen bliver kørt op.  

Det er desværre ikke tilladt.  

 

Mødet sluttede kl. 17:45. 

     

Referent Nilo Wielund-Zarrehparvar 


