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Dennis Berthou, DansborgAlle 15, blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var
lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Der var fremmødt 10 ud af foreningens 96
stemmeberettigede medlemmer.

Formandens beretning lød som følger
Som tidligere nævnt har det været et stille år i grundejerforeningen, og der har været aftrsldt to
bestyrelsesmødet. Bestyrelsen har løbende været i kontakt via mail i det forløbne år.

Der har i fuets løb været henvendelser fra : *Næralarm der bygger på gensidig nabohjælp. For
yderligere inforntation: www.naeralarm.dk.

*Hvidorrre Fjernvarme. Her har vi deltaget i et informationsmøde. For yderligere information:
www.hvidowefi ernvarme.dk.

$Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen lancerer kampagnen "Rygestop-guide for Brændeovnen'o dcr
honvender sig til landets 750.000 brændeovnsejere. For yderligere information:
www. mst. dk/borger/kampa gner/rv gestop guide-for-braendeovne/.htm

Entrepenørfirmaet Gerndrup. For yderligere information:www. eeqdrup.dk

Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommrure SGH med henblik på, at få
Dansborg Villaby som medlem, hvilket der ikke tidligere har været tilslutuiing til. For yderligere
information: www. sgh.dk

Formanden sluttede med en tak til bestyrelsen for gode debatter ved de aftroldte bestyrelsesmøder,

Christel spurte om bestyrelsen havde rtænnere om henvendelsen fra Næralarm, som hun fandt



interessant. Det blev oplyst, at forslaget ikke var viderebehandlet i bestyrelsen, fordi der på
Internettet findes tilbud om alarmsystemer, der er billigere end det omtalte. Det vil endvidere være
sådan, at interesserede selv skal finde sammen i alarmgrupper.
Der blev opfordret til, at man er særlig på vagt, når østeuropæiske kassevogne kører rundt i
kvarteret.

Endvidere blev det nævnt, at der havde holdt en campingvogn og biler parkeret tæt ved et hjørne.
Her er det færdselsloven, der skal overholdes. Endvidere nævntes, at det visse steder kniber med at
kunne gå på fortovet, fordi beplantningen hænger ud over fortovet. Der blev opfordret til, at man
anmeldte det til kommunen så fortovene igen kan befærdes.

Trafikforholdene og ulovlige parkeringer omkring Dansborgskolen blev drøftet. Samarbejdet med
forældrerådet står i stampe pt. fordi der er kommet ny formand for rådet. Vi vil opfordre politiet til
at komme noget ol1ere og holde øje med trafikken.

Knud Sørensen efterlyste ud fra opfordringen, der blev udsendte sammen med indkaldelsen,
tilkendegivelser om, hvad medlemmeme vil med foreningen. Der var ikke stemning for. at man
skulle lægge foreningen i dvale og genoplive den, hvis der kom fælles sager op. I den efterfølgende
debat blev det nævnt, at det er en god ide at afholde en fastelavnsfest, en sommerfest og at holde
generalforsamlingen med fællesspisning. Bestyrelsen vil derfor gå videre med disse forslag.

Bestyrelsens beretning blev hereft er enstemmigt godkendt.

3. Det reviderede regnskab for 2011

Knud Sørensen gennemgik det udsendte regnskab. Han fortalte. at alle medlemmer havde betalt
kontingent, tre af dem dog først efter at et rykkergebyr var blevet fremsendt. Regnskabet udviste et
overskud på7.451 kroner mod et budgetteret underskud på 8.300 kroner, hvilket var forårsaget af
de ikke gennemførte medlemsaktiviteter. Formuen er nu på 160.291kroner, hvoraf de 50.000
kroner er øremærket til farlbegrænsende foranstaltninger.

Der blev spurgt om hvorfor de 50.000 kroner var øremærket, når der ikke sker noget på området.
Svaret var, at det er for at sikre. at beløbet ikke bliver brugt til andre formål.
Regnskabet blev vedtaget enstemmigt.

Regnskabet blev godkendt uden afstemning.

4. lndkomne fonlag

Der var ikke indkommet forslag.

5. Budgetfoxlag for 2012

Knud Sørensen gennemgik det udsendte budgetforslaget for 2013, hvor adminstrationsomkost-
ningerne foreslås halveret, og hvor der budgetteres med et overskud på 7.300 kroner.

Ebbe Bay stillede forslag om, at der afsættes et beløb til afholdelse af et kursus i hjertemassage og
brug af hjertestarter. Der blev afsat 2.500 kroner til det. Endvidere budgetteres med 2.500 kroner til
fastelavnsfest, 2.000 kroner til spisning på generalforsamlingen og 12.000 kroner til afholdelse af
en sornmerfest i henhold til det fremkomne under bestyrelsens beretning. Der budgetteres herefter
med et underskud på 11.200 kroner.



Budgettet blev vedtaget enstemmigt.

Valg af formand: Anita Ebbing, Stillidsvej 2, genvalgtes
Valg af kasserer: Knud Sørensen, Dansvej 12, genvalgtes
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer: Flemming Pedersen, Dansborg Alle 24, Ebbe Bay, Doras Alle
11 og Rend Rosenberg, DansborgAlle 12 genvalgles.

Valg af to suppleanter: Han Erik Jonsson, genvalgtes. Johnny Høj, Dansvej 31 Anyvalgtes.

Valg af to revisorer: Dennis Berthouo Dansborg Æle 15 genvalgtes og Susan Emckeno Doras Alle 5

nyvalgtes.

Valg afsuppleant: Jørgen Lindskov genvalgtes

Flemming Pedersen viste udkast til den nye hjemmeside som skal erstatte den nuværende, der har
en forældet teknik og derfor er vanskelig at administrere,

Christel takkede bestyrelsen for, at de gider at fortsætte deres arbejde, selvom medlemsopbaknin-
gen kunne være bedre.


