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Ad 1)  Valg af dirigent 

  
Jesper Thomsen (JT) blev valgt som dirigent og startede med at konstatere, at delegeretmødet var 
lovligt indkaldt samt beslutningsdygtigt i henhold til vedtægterne. Herefter foretog han navneopråb. 
10 af 39 foreninger var repræsenteret ved i alt 16 delegerede.

 
 
Ad 2) Formandens beretning for år 2005

 
I årets løb
 
Det årlige møde med byrådet
 
Mødet er en god tradition og de mange spørgsmål viser, at det fungerer som et 
sted, hvor foreningerne kan fremlægge deres problemer. Dog kunne vi nok ønske 
os, at spørgsmålene i højere grad var af generel karakter og at der var færre 
petitessespørgsmål.
 
Blev der stillet større forbedringer i udsigt på mødet sidste år, vil vi opfordre til at 
følge op herpå, hvis det lovede ikke er udført.
 
I år finder mødet sted den 23. april.
 
Kabellægningen
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NESA - eller som det nu hedder DONG Energy - begyndte i 2006 kabellægningen i 
det første område i Gladsaxe kommune. Kabellægningen blev påbegyndt og så 
skete der ikke meget mere. Hvad der skulle have været overstået på få måneder 
trak ud i halve år eller mere. Forløbet var i det hele taget utilfredsstillende. 
Informationen var ringe og når den kom, bestod den for det meste i 
reklamemateriale for fibernettet. Den stadig stigende utilfredshed med projektet 
førte til sidst til et møde mellem Sammenslutningen og DONG Energy den 24. 
oktober 2006. Hos DONG Energy var der kø ved håndvasken. Alle fejl lå efter deres 
mening hos entreprenøren. Og i at det er et meget stort og meget vanskeligt projekt. 
En opfattelse, som DONG Energy står ganske alene med. Opgaven består i lidt 
gravearbejde og lidt elektrikerarbejde. Men der var så lidt styring på projektet, at 
man ikke engang havde overblik over, hvor de forskellige elfordeler-, fiber- og 
sikringsskabe endsige master skulle placeres.
 
Sammenslutningen vil kraftigt opfordre foreningerne til at holde et vågent øje med 
kabellægningen. Det er vigtigt at sikre, at fortov m.m. bliver bragt i ordentlig stand 
efter kabellægningen. Ligeledes er det væsentligt at sikre, at der ikke sker skader 
på den enkelte grundejers område. Samt at skabene sættes i det offentlige rum på 
fortovet med bagsiden i skel. Husk her, at skellet ofte ligger længere væk fra vejen, 
end grundejeren umiddelbart tror. Normalt vil de eksisterende master stå på samme 
måde, så de kan bruges som udgangspunkt.
 
Jeg kan tilføje, at forvaltningen også er efter DONG Energy i forbindelse med 
kabellægningen. Fra forvaltningens side har man været mindst lige så utilfredse 
med projektforløbet, som vi og de ramte foreninger har været.
 
Lad mig nævne en klar urimelighed. Grundejere, som ikke har el-jordkabel, får 
sammen med lægningen af dette kabel indlagt fibernet gratis. Grundejere, som selv 
på et tidspunkt har betalt for el-jordkabel, skal betale for at få fibernet ind til huset. 
En klar urimelighed.
 
Støjende håndværkere
 
I den allerbedste sommertid i juli 2006 med ferie og masser af aftenophold i haverne 
blev beboerne på Lykkesborg Allé i Søborg kraftigt generet af et anlægsarbejde i en 
af villahaverne. Arbejdet begyndte hver eftermiddag ved 16-tiden og fortsatte til 
langt ud på aftenen. 
 
Det var ikke muligt at klage til ejeren, da denne var taget på ferie. Gladsaxe Politi 
afviste at foretage sig noget. Man kan da også i pjecen "Om støj og godt naboskab" 
læse, at kommunen er den rette myndighed at klage til. Søborg Grundejerforening 
henvendte sig til forvaltningen, men blev også her afvist. 
 
Begrundelsen var yderst ejendommelig. Svaret var nemlig, at det kunne man ikke 
tage sig af. Man kunne nemlig kun foretage en støjmåling i den normale arbejdstid 
fra 8-16.
 
Sammenslutningen fulgte op på sagen overfor forvaltningen, idet vi henviste til den 
ejendommelige reaktion på foreningens henvendelse. Svaret var da også et ganske 
andet. Sagen var fra start behandlet forkert. Kommunen er myndigheden at 
henvende sig til i disse sager og burde omgående have grebet ind. Det med 
støjmåling har intet på sig. Disse situationer er så grelle, at man uden videre kan 
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gribe ind med et påbud. Medarbejderne i afdelingen blev indskærpet at handle 
anderledes i fremtiden. 
 
Vej- og parkafdelingen
 
I årets løb henvender vi os rigtig mange gange til Vej- og parkafdelingen, når vi i 
vores færden observerer forhold, som trænger til en kærlig hånd. Den er alt lige fra 
farlige huller til renovering af nogle af de små oaser og anlæg, som findes rundt 
omkring i byen. Det er et område, hvor vi har et godt samarbejde og hvor vi bliver 
hørt. Ofte bliver de uheldige forhold udbedret omgående.
 
Rundkørsel i Søborg-området
 
Nogle beboere bragte en sag frem om en rundkørsel, som er udformet, så den 
tillader gennemkørsel uden at man nedsætter hastigheden. Ofte overholdes 
vigepligten ikke. Således er det tit en meget utryg oplevelse at passere rundkørslen 
på cykel. Sagen kom op i Trafik- og teknikudvalget. Forvaltningen udarbejdede et 
grundigt oplæg til mødet, hvor konklusionen var, at alt var ok. Efter at have læst 
oplægget skrev vi til udvalgets medlemmer og til forvaltningen om vores holdning til 
sagen. Resultatet blev det tilfredsstillende, at udvalget bad forvaltningen udarbejde 
et projekt til løsning af problemerne i rundkørslen.
 
 
Skattebetalingssagen
 
Gladsaxe Bladet berettede den 3. oktober 2006, at en række grundejere uforskyldt 
ikke havde fået betalt deres ejendomsskat på grund af en fejl i KMD. De var end 
ikke blevet informeret om, at KMD havde begået en fejl. Men pålægning af 
rykkergebyr, strafrenter og registrering som dårlige betalere kunne man godt finde 
ud af.
 
Sammenslutningen henvendte sig straks til borgmester Karin Søjberg Holst. Jeg 
påpegede, at den slags betalinger i dag klares elektronisk. Det er nemt for borgerne. 
Det sparer samtidig kommunen for mange millioner om året i 
administrationsudgifter. Men borgerne er helt prisgivet systemerne og må kunne 
stole på dem. 
 
Vi kunne med tilfredshed notere borgmesterens hurtige svar på vores henvendelse. 
Resultatet blev frafald af kravet om rykkergebyr og strafrenter. Endvidere blev 
registreringen som dårlige betalere slettet.
 
Og nu er det næsten sket igen, kan vi læse på kommunens hjemmeside: PBS har 
sendt visse husejere besked om, at deres ejendomsskat ikke længere er tilmeldt 
PBS. Det passer imidlertid ikke. Aftalerne er stadig tilmeldt PBS blot under et andet 
nummer. Igen en fejl i KMD. 
 
Det repræsentative
 
Vi har været repræsenteret ved viceborgmester Bjarne Rasmussens begravelse, 
ved teknisk direktør Jørgens Sterners afskedsreception og her i år ved Gladsaxe 
Bladets 90 års dag.
 
Deltagelse i råd m.m.
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Gladsaxe miljø- og energiråd
 
Sammenslutningen er repræsenteret med 2 medlemmer i rådet. Nemlig Allan 
Andersen og undertegnede.
Rådet tog sidste år hul på en ny 4-års periode med ny formand, da formanden for 
miljøudvalget er født formand for rådet. 
 
Rådet førte i den foregående valgperiode en mere og mere stille tilværelse med 
ringere og ringere fremmøde og med dagsordener, der blev mere og mere 
uinteressante. De første møder i den nuværende periode lover imidlertid godt for 
arbejdet i rådet. Der er kommet frisk energi med ny formand og ny teknisk direktør. 
 
Foreløbig er der helt relevant brugt meget tid til orientering om de nye kommunale 
arbejdsområder i forbindelse med strukturreformen. Mange nye opgaver bliver nu 
rent kommunale. Det gælder ikke mindst inden for miljøområdet, hvorfor rådet da 
også er ved at blive udvidet med 2 pladser øremærket til natur- og miljøforeninger. 
 
Yderst gunstigt for vores deltagelse er det, at Allan Andersen er blevet medlem af 
dagsordenudvalget, hvorved vi kan være styrende af, hvilke emner, der bliver taget 
op til behandling i rådet.
 
Deltagelse i projektarbejde
 
Med mellemrum nedsættes udvalg eller projektgrupper, hvor 
interesseorganisationer deltager. Det kan dreje sig om så forskellige ting som 
naturpleje og cykelstiplan. Vi har over for forvaltningen påpeget det uheldige i, at 
Sammenslutningen oftest bliver forbigået i denne forbindelse. Vi har understreget, at 
vi repræsenterer 5.000 familier i kommunen. 
 
I en sag som cykelstiplanen ville vores deltagelse have betydet, at langt flere 
cyklister var blevet repræsenteret end ved deltagelsen af Dansk cyklistforbund. 
Forvaltningen gav udtryk for, at de forstod argumentet og lovede at huske på os i 
fremtiden.
 
Fra vores egen verden
 
Redskabsudlån
 
Redskabsudlån finder sted i en del grundejerforeninger. Det er en god service 
overfor medlemmerne og en god måde at være grundejerforening på i dag. Det kan 
imidlertid være en stor belastning for et enkelt medlem af foreningens bestyrelse at 
skulle administrere alle redskaberne. Her har Gladsaxe-Buddinge Grundejerforening 
måske fundet en løsning, som måske kan kopieres af andre foreninger. Foreslår et 
medlem et redskabsindkøb, som vedtages, så placeres redskabet hos dette eller et 
andet medlem. Medlemmet adopterer så at sige redskabet og står for udlån af det til 
de andre medlemmer. 
 
Men husk, at der kan være en økonomisk risiko forbundet med at låne redskaber 
ud. Derfor kan vi anbefale tegning af en erhvervsansvarsforsikring. Den koster i 
omegnen af 500 kr. pr. år.
 
En anden risiko opstår, hvis foreningen har fællesarealer eller andet, som skal 
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vedligeholdes. Her skal foreningen have en arbejdsskadeforsikring. Præmien er her 
afhængig af antal helårsansatte. Og husk, ansvaret har ingen sammenhæng med, 
om arbejdet er lønnet eller ej. Der er også ansvar, hvis frivillige kommer til skade.
 
Sammenslutningen opfordrer foreningerne til at bringe sine forsikringsforhold i 
orden. Er uheldet ude, kan der være tale om meget store erstatningsbeløb.
 
Sammenslutningens hjemmeside
 
Vi har tilføjet et nyt punkt "Tips og ideer", hvor foreningerne kan hjælpe hinanden. 
Fx kan man under punktet få god hjælp, hvis man vil arrangere en vejfest.
 
Projektor m.m.
 
Som I kunne læse i indbydelsen, har vi investeret i projektor for at kunne holde mere 
levende møder. Vi låner den også ud til medlemsforeningerne. Vi opfordrer alle til at 
låne den. Den kører imidlertid ikke uden en PC, så måske skal vi købe en sådan til 
udlån sammen med projektoren?
 
Den tidligere indkøbte stationære PC har vi afhændet, mens vi stadig kunne få den 
solgt uden direkte at skulle forære den væk.
 
Flere foreningers trykkeri, nemlig TRYK-butikken på Søborg Hovedgade, lukkede. 
Det kan nævnes, at Søborg Grundejerforening herefter med held har benyttet 
firmaet GRAFIA på Vandtårnsvej.
 
Om Sammenslutningen
 
Gennemslagskraft
 
Det er svært at få indflydelse på kommunale afgørelser. Det skyldes flere ting. For 
det første er sagerne ofte indviklede og bestemmes derfor i høj grad af 
embedsmændene. For det andet er det politiske flertal i byrådet så massivt, at det 
ikke behøver at lytte til andre. Situationen forværres af, at det politiske flertal har 
været det samme så længe nogen kan huske tilbage.
 
Vi mærker det fx ved lokalplaner, som skal fremlægges til offentlig høring. Ofte 
opstår der stor debat om indholdet af disse planer. Men når man ser 
byrådspolitikernes reaktion på borgernes indsigelser er det nærliggende at mene, at 
planerne kun fremlægges til høring, fordi reglerne siger, at det skal de.
 
Det er os uforståeligt, at politikerne i den grad lægger afstand til borgerne. Alle 
argumenter fra borgerne fejes stort set af bordet med et pennestrøg.
 
Vi drøfter ofte disse forhold i forretningsudvalget, for selvfølgelig kan heller ikke vi 
undgå en vis frustration over forholdet. 
 
Vi prøver en ny strategi bl.a. i forbindelse med møder, hvor Sammenslutningen er 
den ene part. Vi kunne kalde strategien "en for alle og alle for en". Den går ud på, 
at vi gennemdrøfter problematikken på forhånd og finder frem til vores fælles 
holdning. På den måde kan vi fremstå som en enhed og ikke komme i den uheldige 
situation, at vi indbyrdes modarbejder hinanden. Vi håber med denne strategi 
overfor både forvaltning og politikere at fremstå mere seriøse og som en stærkere 
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modpart.
 
En ny indfaldsvinkel til lokalplaner
 
Frustrationen med den manglende gennemslagskraft gælder især udviklingen af 
byen og herunder lokalplanerne. Jeg vil foreslå, at forretningsudvalget tager et nyt, 
fast punkt på dagsordenen.
 
Jeg vil foreslå, at vi følger op på, hvordan resultatet bliver, når planerne føres ud i 
livet. Ofte ligger resultatet nemlig langt fra de reklameoplæg, der bliver sendt i 
høring. Vi kan så reagere, når projektet bliver et helt andet end beskrevet i 
oplægget. Vi vil foreholde byrådsmedlemmerne dette og forlange deres kommentar. 
Efterhånden som vi samler viden og erfaring på området vil vi kunne anvende det 
ved nye lokalplanforslag som argumentation i vores indsigelser.
 
En smukkere by
 
Vi har ofte efterlyst viljen til at gøre Gladsaxe til en smukkere by. At de smukke ord 
gøres til virkelighed. Der er nu efter projektarbejde som Smukke Gladsaxe flere 
tiltag i gang. Det gælder fx en ny pjece om Grønne forhaver. Det gælder også en 
spændende plan for beplantning på vores hovedgader, fx. Søborg Hovedgade, som 
langt fra er nogen skønhedsåbenbaring. Vi vil bl.a. gennem deltagelsen i Gladsaxe 
miljø- og energiråd følge dette arbejde.
 
Ligeledes vil vi løbende tage Designmanualen op til behandling. Eller rettere overfor 
forvaltningen at pege på steder, hvor manualens anvisninger groft overtrædes. Fordi 
vi på den måde kan være med til at få en smukkere by. Vi har allerede bedt 
forvaltningen se på den nye fakta-butik på Søborg Hovedgade, som helt unødigt har 
tilklistret facaden med reklamer.
 
Inspirerende samarbejde i forretningsudvalget
 
Formanden for Sammenslutningen er den korresponderende, står der i 
vedtægterne. Formanden har altså vide muligheder for at kunne handle på egen 
hånd og dermed alene være den, der tegner Sammenslutningen. 
 
Det er imidlertid ikke min stil som formand. Jeg ønsker en situation, hvor jeg som 
formand har forretningsudvalget bag mig. Hertil bruger vi i forretningsudvalget 
internettet og e-mail. Jeg kan sende et emne ud til høring i forretningsudvalget og 
en afklarende og inspirerende diskussion kommer som regel i gang. 
 
Dette supplement til forretningsudvalgsmøderne er utrolig energigivende for mig 
som formand. Jeg vil derfor også her i aften benytte lejligheden til at takke 
forretningsudvalgets for jeres arbejde. Tak fordi I så tålmodigt læser beskederne i 
jeres indbakke, selv om der til tider kan være mange. Og tak, fordi I leger med. Jeg 
kan ikke nok understrege, i hvilken grad jeres tilbagesvar er inspirerende for mig.
 
Afslutning
 
Forretningsudvalget modtager gerne forslag og gode råd fra foreningerne. Kontakt 
os, hvis der er noget, vi skal tage os af. Vi kan være tøvende med hensyn til at gå 
ind i lokale sager på egen hånd, hvis vi ikke har fået en henvendelse fra den eller de 
berørte foreninger.
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Kom gerne med ideer til, hvordan vi kan blive bedre til at varetage jeres interesser 
og hvordan vi i det hele taget kan blive et bedre aktiv for jer i jeres arbejde som 
grundejerforeninger.
 
 
Kommentarer til beretningen:
 
Toftegårdens Grundejerforening: Vær opmærksom på f.eks. udlån af stillads, 
hvor der er en række skærpede krav til opsætning af disse, der kan gøre at 
forsikringen ikke dækker.
Søgårdens Grundejerforening kunne fortælle at d har undersøgt sagen, og ja man 
skal passe på, men netop omkring stilladser så gælder de særlige krav kun for 
erhverv og ikke for privatpersoner.
 
Stengårdens Grundejerforening: Vedrørende ’for mange’ spørgsmål til byrådet, 
så kunne spørgsmål omhandlende samme emne slås sammen under et spørgsmål, 
og så henvise til hvilke foreninger der har haft spørgsmål om emnet.
Omkring nedlæggelse af luftledninger, så er dette sket på bl.a. Marsk Stigs Allé hvor 
der også er kommet fibernet, og det var en meget langstrakt affære.
Vedr. foreningers værktøj kunne Niels Lundsberg berette at han i sin tid havde fået 
oplyst at det er privatforsikringen som dækker når man som privat låner et stykker 
værktøj såfremt man skulle være uheldig at komme til skade.
 
FB: Den forsikring som omtales i beretningen dækker hvis skaden skyldes en defekt 
ved værktøjet, så bestyrelsen i sådanne tilfælde bliver holdt skadesløse. Men det er 
ikke underligt at NL har fået at vide at det er privatforsikringen der dækker, for da 
Søborg Grundejerforening undersøgte sagen i forbindelse med anskaffelse af 
værktøj fik de vidt forskellige svar afhængig af hvem der blev spurgt (advokater, 
forsikringsselskaber osv.)
 
Stengårdens Grundejerforening: Vedr. lokalplaner og gennemslagskraft. Der er 
fremlagt lokalplan for bebyggelsen overfor Stengårdens Station. Denne indbefatter 
en kraftig forøgelse af bebyggelsesprocent, byggeri op i 3 etager. Samtidig har nabo 
til området i november 2006 fået afslag på 1. sal (udnyttet tagetage). Stengården 
har indgivet skrevet indsigelse mod lokalplanen og vil gerne have at 
Sammenslutningen går ind i sagen. 
 
FB: Skal vi blande os i en lokalplan, så må den lokale grundejerforening henvende 
sig til Sammenslutningen. Blander vi os uden henvendelse risikerer man at 
Sammenslutningen uforvarende kommer til at gå mod den lokale grundejers 
forening holdning.
 
Gladsaxe Buddinge Grundejerforening: Vedr. trykning så har de haft gode 
erfaringer med et trykkeri i Jylland. Let og smertefrit selvom det skulle sendes til 
Jylland, og absolut prisbilligt. Måske kunne der laves en henvisning på 
Sammenslutningens hjemmeside? 
 
Grundejerforeningen Langemose: Kloakledning i deres områder er blevet 
renoveret af et firma fra Skjern. Arbejdet blev gjort eksemplarisk. Er der andre 
steder kloaker bliver renoveret? 
FB: Ikke efter vores kendskab.
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Bagsværd Grundejerforening: Vedr. kommunens byfortættelse, så har de på et 
tidspunkt haft det inde på livet. Her måtte de helt ned og undersøge gamle tinglyste 
servitutter, før kommunen gav sig.
 
Stort set hele alle kunne komme med eksempel på kommunens fremfærd, hvor 
enkelte grundejere havde fået afslag på mindre byggeprojekter, men hvor 
kommunen samtidig øgede bebyggelsesprocenter i lokalplaner og kommunetillæg 
på nærliggende arealer. Der var en generel utilfredshed med kommunens holdning 
til byfornyelse/fortætning.
 
 
Beretningen blev godkendt.
 
 

Ad 3) Regnskab
  

PP gennemgik indtægter og udgifter og konstaterede, at det gav et overskud på 
knapt 11.000 kr., så vi pt. har en formue på omkring 77.000 kr.

 
Regnskabet blev godkendt.

 
 
Ad 4) Fastsættelse af kontingent for indeværende år

  
Kontingent uændret 5 kr. pr. grundejerforeningsmedlem.

 
 
Ad 5)  Indkomne forslag
 

Forretningsudvalget havde stillet forslag til nye vedtægter:
 Ændringer drejede sig primært om ændring af formuleringer som var vanskelige 

at forstå, samt  om ændrede tidsfrister i forbindelse med indkaldelse, omdeling af 
regnskab m.m. Fulde forslag  fremsendt sammen med indkaldelse.

  
FB gennemgik ændringerne hvorefter forslaget gik til afstemning.

  
Kommentarer, Bagsværd Grundejerforening: ved opløsning hvorfor går formue 
ikke tilbage til foreningerne?

  
Forslag vedtaget. Nye vedtægter vil blive udsendt sammen med referat.

 

1.

Porsevænget havde foreslået nogle mere seriøse spørgsmål til byrådsmødet.
  

Dirigenten konstaterede, at det vel ikke var et forslag som sådan, men mere en 
opfordring til foreningerne om at begrænse spørgsmålene og at de blev mere 
seriøse.

  
Forslaget gav en generel debat, med den overvejende holdning at det måske ville 
være en god idé at forsøge at få foreningerne til vurdere deres spørgsmål nøje, 
før de indsendes.

 

2.

Stengårdens Grundejerforening, Niels Lundsberg (NL), næstformand, havde 
stillet forslag omkring vejbelysning for private veje:

  
I henhold til vor tlf. samtale, fremsendes hermed forslag til drøftelse på 

3.
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Ad 6) Valg

  
Kasserer Per Praem genopstillede og blev valgt som kasserer for 2 år.

 Repræsentant Michael Bo Jensen genopstillede og blev valgt til forretningsudvalget for 2 år.
 Repræsentant Allan Andersen genopstillede og blev valgt til forretningsudvalget for 2 år.
 
 Peder Cabion Hansen genopstillede og blev valgt som 1. suppleant for 1 år. 

Bitten Grønbech, Porsevængets Vejlaug, blev valgt som 2. suppleant for 1 år.
 

Som afløser for Lennart Moos, der på grund af den lokale forenings vedtægter ikke 
kunne fortsætte som medlem af denne, blev Christian Hansen, Søborg 
Grundejerforening, valgt som revisor for 1 år
Henning Heuser genopstillede og blev valgt som revisor for 2 år.
Poul Duch-Hansen genopstillede som revisorsuppleant og blev valgt for 1 år.
 

 
Ad 7) Eventuelt
 

FB spurgte, om der var interesse for et hjemmesidekursus, som PP i så fald ville 
holde.

delegeretmødet den 6.  marts 2007 fra Stengårdens Grundejerforening.
 Gladsaxe Kommune har i officiel meddelelse i lokalavisen d. 13. februar meddelt, 

at grundejere  på private fællesveje fra d. 1. april 2007, selv skal betale for 
vejbelysning, og selv indgå  leveringsaftale med Dong Energy.

 Vi i Stengårdens Grundejerforening finder det dybt uretfærdigt, at pålægge 
beboere på private  fællesveje ekstra økonomiske byrder for sådanne ydelser, da 
de jo i forvejen betaler den samme procent i ejendomsskat, som beboere der bor 
på en kommunal vej, og dermed får ydelserne  gratis. Stengårdens 
Grundejerforening foreslår derfor, at Sammenslutningen sammen med de berørte 
foreninger aktivt kæmper for, at kommunen afskaffer begrebet private fællesveje, 
og såfremt det ikke lykkes, så kræve nedsat ejendomsskat for de pågældende 
grundejere. Eventuel ved en  domstolsprøvelse. (For som et par embeds m/k'ere 
udtrykte det, citat, man skal ikke bosætte sig  på en privatvej, det er for dyrt.) 

  
NL: uddybede spørgsmålet og henviste til artikel vedr. emnet i lokalavisen.

 Endvidere nævnte han, at såfremt det ikke lykkes at få en ordning med 
kommunen, så kunne  man køre en prøvesag på et enkelt medlem, hvor 
retshjælpsforsikringen i så fald ville dække.

  
Efter diskussion i salen, viste det sig, at det åbenbart ’kun’ vedrører de foreninger 
som har private veje og som i 2005 ikke indgik en driftsaftale med kommunen.

  
FB havde forsøgt at få fat i forvaltningen for at få klarhed over, hvilke 
serviceaftaler der er, samt  hvad man skal betale for vejbelysning, men pga. 
sygdom i forvaltningen har han desværre ikke fået svar på dette.

  
Forslaget blev præciseret, således at Sammenslutningen skal arbejde for 
afskaffelse af de private veje ved at gå i forhandling med kommunen, men uden 
domstolsprøvelse som kan blive en bekostelig affære. 

 Kommer en domstolsprøvelse på tale skal det fremlægges på et delegeretmøde 
der så skal beslutte hvad der i så fald skal gøres.

 Det præciserede forslag vedtaget.4.
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Toftegårdens Grundejerforening kunne berette, at de til deres hjemmeside havde 
fået hjælp af en it-designer, som også stod for vedligeholdelsen. De kunne anbefale 
denne løsning, idet det gav sikkerhed for, at hjemmesiden blev løbende 
vedligeholdt. 
Deres hjemmeside hedder www.tofte-gef.dk.

 
Der var en klar interesse for et kursus og Sammenslutningen vil arbejde videre med 

det.
 

FB: Skal Sammenslutningen anskaffe en bærbar PC, som kan udlånes sammen 
med den anskaffede projektor? Efter en del debat var stemningen, at man ventede 
og så tiden an, medmindre Sammenslutningen selv havde et behov for en bærbar 
PC i forbindelse med forretningsudvalgets arbejde.

  
NL: I forbindelse med lokalplan Gammelmosevej vil man i øvrigt lave en støjskærm 
ind mod rækkehusene. En sådan vil give genboerne gener i form af øget støj.

 
 
Michael Jensen Jesper Thomsen
referent dirigent  
 
 
Følgende grundejerforeninger var repræsenteret:
Bagsværd Grundejerforening
Gladsaxe-Buddinge Grundejerforening
Grundejerforeningen Langemose
Haspegårdens Grundejerforening
Laugård Grundejerforening
Porsevængets Vejlaug
Septemberhøjens Grundejerforening
Stengårdens Grundejerforening
Søborg Grundejerforening
Toftegårdens Grundejerforening
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