


Grundejerforeningen 
Københavnergåiil.en 

Det blev anbefalet, at de berørte ejere også uden et ejerskifte tænker på at bringe forholdene i 

orden ved kommende ændringer i beplantningen på parcellen, ligesom det blev bemærket, at 

ovenstående regler naturligvis ikke berettiger ejere af "lovlige" parceller til at ændre disse, så 

de kommer i strid med deklarationens bestemmelser. 

Både før og efter at dette afsnit er blevet indføjet som en fast passus i bestyrelsens beretning, 

er der flere husstande, der har fået dispensation fra deklarationernes regler. Disse 

dispensationer er naturligvis gældende og har forret i forhold til ovenstående afsnit. 

GENERELT 

Bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen er i igen år konstitueret som følger: 

Formand: 

Grønne områder: 

Trafik, veje og installationer: 

Kasserer: 

Sekretær: 

Ditte Sarto 

Carsten Gyldensted 

Kenneth Bredgaard Riis 

Lene Nejsum 

Berit M. Vendelbjerg 

Der er i det forgange år afholdt 4 bestyrelsesmøder. Der er udsendt referat af 

generalforsamlingen og af de 3 egentlige bestyrelsesmøder. Referat af planlægningsmødet, 

hvori opgaverne i forbindelse med generalforsamlingen blev fordelt, og hvori bestyrelsen tillige 

godkendte formandens beretning og regnskabet, er ikke udsendt. 

Ejerskifte 

Bestyrelsen er ikke bekendt med ejerskifte. 

Referater på hjemmesiden 

Bestyrelsen har besluttet, at referater fremover udsendes pr. mail og lægges op på 

hjemmesiden, hvor alle kan hente dem. 

Det er derfor vigtigt, at bestyrelsen er informeret om ejerskifte og rette mailadresser. 

Når vi får nye naboer/genboer, så bed dem venligst sende en mail til bestyrelsen med oplysning 

om ejerskifte. 

Indkaldelse til Generalforsamling omdeles fortsat til dem, vi ikke har mailadresser på. 















Suppleant Sandmosevej: 

Elisabeth Elkjær (Sandmosevej 72) 

8) Valg af revisor og suppleant:

Karen Prange blev genvalgt som revisor. 

Hans R. Vendelbjerg blev genvalgt som suppleant 

9) Indkomne forslag

Grundejer_fureni,ngen 
KØbenhavnergåiilen 

1. Forslag om beskæring af træer bag Søsterhøjvej 29. De fremmødte drøftede fældning. Der

var umiddelbart ikke tilslutning til fældning og evt. reetablering. Såfremt de 

omkringliggende huse ønsker beskæring, må man - ligesom andre opgaver, der henstilles til

grundejerforeningen - gerne undersøge prislejet på forhånd. Det blev drøftet, at det er alle

parcelejeres opgave, at sørge for, at egen beplantning ikke er til gene for naboer og øvrige

der færdes i vores områder.

2. Forslag stillet om yderligere grøn vedligehold og beskæring - Der var dog enighed om, at

der var tilfredshed med områdets fremtoning.

Nordsiden af Sandmosevej har en række træer, der er blevet meget høje - mange grunde

rydder ikke ud mod fortovet. Fortovet skal være farbart. Der henstilles desuden til, at man

rydder op på egen grund. Det er et anliggende mellem naboer. - På Sandmosevej står en

lampe gemt i et træ, hvorfor kommunen ikke har skiftet tit LED. Der opfordres til at sende

foto af lampen via app tit kommunen.

3. Der er kommet en opfordring om at indskærpe regler for brug af benzindrevne

haveredskaber (ud over græsslåmaskiner) - Opfordringen er hermed givet videre, og der

henvises til vores ordensreglement, - en dejlig sommeraften er det OK at gå ind til naboen

og bede om fred og ro.

Fælles ordensregler 

1. Støj Det henstilles, at man ikke benytter motoriserede redskaber i 

tidsrummene 12:00 til 14:00 og efter 18:00 på lørdage, søndage 

og helligdage.

2. Røg Af hensyn til naboer og omkringboende bør man ikke 

afbrænde haveaffald, men i stedet køre affaldet til 

genbrugsstationen.

3. Hunde Det henstilles kraftigt til hundeejere om at fjerne deres 

hundes efterladenskaber fra veje, fortove og rabatter. Der 

opfordres desuden til at påtale over for andre brugere af 

området, hvis de lufter hunde og undlader at fjerne deres 

efterladenskaber.

4. Affald må ikke henkastes på fællesarealer. Dette gælder såvel 

haveaffald som andet affald. Miljøteam kan afhente storskrald og 

andet kan afleveres på genbrugsstationen.
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