
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen
Dansborg Villaby tirsdag den 20. marts 2012 på Dansborgskolen

 
Dagsorden:

    1. Valg af dirigent.
    2. Bestyrelsens beretning.
    3. Revideret regnskab for 2011.
    4. Indkomne forslag
       - ændringer  af vedtægter  (bestyrelsen)
    5. Budgetforslag for 2012
    6. Valg af bestyrelsen
        -  valg af formand
        -  valg af kasserer
        -  valg af tre bestyrelsesmedlemmer
        -  valg af to suppleanter til bestyrelsen
    7. Valg af to revisorer
         - valg af en revisorsuppleant
    8.  Eventuelt.

1. Valg af dirigent

Tom Olsen, Dansborg Alle 13, blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalfor-
samlingen var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Der var fremmødt 8 ud 
af foreningens 96 stemmeberettigede medlemmer.
 
2. Bestyrelsens beretning ved formand Anita Ebbing
Formandens beretning lød som følger:
Hvidovre Kommune har afholdt borgermøde omkring den massive nedbør, der var 
2. juli 2011, her opfordrede kommunen de enkelte grundejere til at sikre sig imod 
oversvømmelser i kældre og lignende, da prognoserne fremover viser, at vi  fortsat 
kan vente massive nedbøre.
 
Jeg blev kontaktet af Cowi, som administrere en ”forsøgsindsamling af affald i 4 
affaldstyper”, for Hvidovre Kommune.
Der var flere grundejere, som gerne ville have været med i forsøget, men det blev 
desværre ikke til noget, da leverandøren ikke kunne levere flere beholdere. 

Der blev afholdt sommerbrunch i august måned som åbenthusarrangement med 
hoppeborg, desværre var der ikke ret mange deltagere, men dem, der var kom-
met, havde nogle dejlige timer sammen. 



Vedrørende lokalplan skal kommunen ikke have svar, når vi ikke ønsker en ny. 

Jeg har fået en henvendelse fra Vestegnens Vandsamarbejde, hvor Hvidovre Forsy-
ning også er med, det handler om at passe på vores grundvand. Der er en hjemme-
side, hvor man kan læse mere: www.vandigrunden.dk her er også en: Konkurrence 
for haveejere. 
Vi inviterer forbrugerne til at engagere sig i årets kampagne på Vandets Dag. Kon-
kret beder vi om gode idéer til, hvordan vi får formidlet budskabet om Stop for 
brug af sprøjtegifte i danske haver.
FN har udpeget den 22. marts til Vandets Dag.

Velkomstfolderen er færdig og vil som lovet blive lagt ud på vores hjemmeside, 
den er et kik værd.

Der er kommet ny bestyrelse på Dansborgskolen, som vi afventer en tilbagemel-
ding fra angående samarbejdet om sikrere skoleveje.

Der er blevet afholdt 4 bestyrelsesmøder.

3. Det reviderede regnskab for 2011
Knud Sørensen gennemgik det udsendte regnskab, der endte med et underskud på 
3519 kroner. Han glædede sig over, at vores renteindtægter er steget fra 617 kro-
ner i 2010 til 2186 kroner i 2011 som følge af, at vi har skiftet fra Danske Bank til 
Arbejdernes Landsbank. Sommerbrunch arrangementet var blevet 900 kroner dyre-
re end budgetteret. Foreningens aktiver beløber sig til 152,840 kroner. 
Regnskabet blev vedtaget enstemmigt uden kommentarer.
 
4. Indkomne forslag
Bestyrelsen stillede forslag om ændring af foreningens vedtægter. Knud Sørensen 
fortalte, at ændringerne skal bringe vedtægterne i overenstemmelse med den 
fremgangsmåde, der har været anvendt, siden vi gik over til Netbank.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt uden kommentarer.
 
5. Budgetforslag for 2012
Knud Sørensen gennemgik budgetforslaget for 2012. Der budgetteres med et un-
derskud på 6.200 kroner.  Ebbe Bay stillede forslag om, at der afsættes 2.500 kr. 
til afholdelse af et kursus i hjertemassage og brug af hjertestarter.
Budgettet med ændringsforslag blev vedtaget enstemmigt.
 
6. Valg af bestyrelse
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 René Rosenberg, Dansborg Alle 12 genvalgtes
Valg af to suppleanter: Han Erik Jonsson, genvalgtes. De anden plads kunne ikke 
besættes.

7. Valg af revision
Valg af to revisorer: Dennis Berthou, Dansborg Alle 15 og Ole Nørgaard, Dansborg 
Alle 14 genvalgtes
Valg af en revisorsupplenat: Jørgen Pedersen, Dansborg Alle 26 nyvalgtes.
 
8. Eventuelt.
Intet.

 

Knud Sørensen                                                                                      Tom Olsen
Referent                                                                                                 Dirigent




