Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune

Referat af Delegeretmøde 03.03.2011
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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 beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Herefter foretog han navneopråb. 16 af
40 medlemsforeninger var repræsenteret ved i alt 25 delegerede.

Ad 2) Formandens skriftlige beretning for år 2010
Velkommen

Formanden Flemming Bruun indledte med at byde velkommen til de fremmødte
delegerede. Vi skal nu til den mere formelle del af aftenen og jeg håber, vi bagefter kan
sige, at det var et godt møde. I hvert fald gør vi os i forretningsudvalget umage for at
skabe en interessant aften.
Hvad sker der i lokalområdet? Søborg Hovedgade som eksempel

Som I sikkert alle har bemærket arbejder kommunen på forskønnelse af Søborg
Hovedgade. Jeg nævner projektet her for at fremhæve den dialog, der har været
mellem forvaltningen og grundejerforeningen i området. Det er et eksempel på, hvor
vigtigt det som grundejerforening er at følge med i, hvad der sker i lokalområdet. Nogle
gange er det vitterligt muligt som aktiv forening at påvirke byudviklingen i positiv
retning.
Fra Det grønne råd
●

Brændeovne Næsten som en naturlig udløber af spørgsmålene om
brændeovne fra forårets møde med byrådet blev der rejst et spørgsmål om
bortskaffelse af asken fra skorstensfejerbesøg, da det forlyder, at den
indeholder både mange tungmetaller samt mange farlige partikler a la
dieselbiler uden partikelfiltre. Vedrørende asken er bedste bortskaffelse at
lægge den i dagrenovationen, da både tungmetaller og partikler fanges i
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●

●

●

forbrændingen der. Partiklerne ved afbrænding i brændeovne bør standses af
partikelfiltre, som de bliver i alle moderne dieselbiler, men sådan er det jo som
bekendt ikke. De voldsomme gener for naboerne til brændeovne blev igen
rejst og igen demonstrerede forvaltningen stor berøringsangst i forhold til
emnet og anbefalede i stedet borgerne at få sig en rask nabokonflikt.
Bekæmpelse af invasive planter Kommunen har indgået aftale med firma om
bekæmpelse af kæmpebjørneklo, ikke at forveksle med almindelig bjørneklo,
som er almindeligt hjemmehørende i den danske natur. Bekæmpelsen er
startet i 2010 og fortjener at blive en succes. Ballerup kommune har allerede
fået has på dem. Bekæmpelsen foregår ved rodstikning, afbrænding
(svitsning), plastiktildækning i en periode og indsamling af frø. Bekæmpelsen
er startet i hårdt ramte områder i Smørmosen og Fedtmosen og ved
Søvejsbassinet og udbredes efterhånden til at dække hele kommunen.
Med en indsatsplan er ejere og brugere af arealer med kæmpebjørneklo
fremover forpligtet til at sørge for bekæmpelsen af planten. Sker dette ikke,
kan kommunen med indsatsplanen pålægge ejere eller brugere af arealer,
hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten. Dette gælder for alle
arealer i Gladsaxe Kommune såvel private som offentlige. Bekæmpelsen skal
medføre, at den enkelte plante indenfor indsatsområdet dør, og bekæmpelsen
skal være så effektiv, at den enkelte plante i indsatsområdet på intet tidspunkt i
indsatsperioden reproducerer sig selv. Der overvejes påbud til private og helst
også statslige grundejere om at bekæmpe planterne.
Ekstrem regn Den ramte i 2010 Buddingevej ved stationen, Klausdalsbrovej,
Grønnemose Allé og Gladsaxevej tæt ved vandværket. Forvaltningen
udarbejder plan, så de hurtigt kan foretage afspærringer af ramte området og
afdækning af fx indgangen til Buddinge station. Nedsivning på egen grund er
det helt hotte. Man vil lave reklame på kommunens hjemmeside, fremvise
demoprojekter og lave kommunikationsplan. Lokkemaden er kr. 21.000 kr.,
hvilket er 40 % af tilslutningsafgiften til kloakanlægget. Nedsivning fra
parcelhuse og rækkehuse omhandler vand fra tagfladerne. Rækkehuse ligger
ofte, så kun halvdelen kan dækkes. Derfor her 50 – 100 % mens der ved
parcelhuse kræves 100 % uden hensyntagen til, at forholdene for parcelhuse
tit er lige så vanskelige som for rækkehuse. Etageboliger vil få tilbagebetaling
pr. bolig, men her regnes tag kun for 50 %. For at komme på 100 % skal alle
befæstede arealer omfattes af nedsivning. Erhvervsområder, skoler m.m. kan
også komme på tale. Der skal være fortrydelsesret, hvis det ikke virker. Men
husk her, at man så får udgift til kloakmester igen og skal betale kr. 21.000 for
fornyet tilslutning. Så det kan blive rigtig dyrt at gå efter en meget lille gevinst
hvis overhovedet nogen. Faskinen skal tinglyses, men det er man indtil videre
gået let henover. Nogle steder anvendes tagvandet til gennemskylning af
kloakken, hvilket vist var en overraskelse for forvaltningen. Der skal en
kloakmester indover.
CO2-handlingsplan Kommunen er nu klimakommune. Kommunen har indgået
aftale med BetterPlace om batteriudskiftningsstation på Dynamovej samt
opførelse af en række ladestationer. De i pressen omtalte problemer vedr.
BetterPlace nævnes ikke offentligt. Det synes som om, det på forhånd er
besluttet, at det er en succeshistorie.
Der udarbejdes energihandlingsplan for kommunen selv. Overlap med Agenda
21 skal koordineres.
Træfældning Man kan vel ikke fælde alle træer i naturen, blot fordi der faldt et
træ i Fælledparken? Det er dog sådan, man tænker i mange forvaltninger. Men
hvor stor er risikoen for at få et træ i hovedet i Smørmosen eller Fedtmosen?
Der er snart mange eksempler på voldsom fremfærd fra Vej- og
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parkafdelingens side her i kommunen.
Sammenslutningen mødte forvaltningen den 2. september 2010
●

●

●

●

●

●

Busbetjening Mødet med forvaltningen var inden de offentlige møder om
busdriften, så Sammenslutningen var helt fremme, da vi på mødet spurgte
busbetjeningen, hvor vi refererede til, at flere og flere giver udtryk for, at
betjeningen især i yderområderne bliver ringere og ringere. Der bliver længere
tid mellem busserne og de indstiller kørslen tidligt på aftenen. Forvaltningen
fortalte om, hvordan kommunens tilskud til Movia i løbet af få år er blevet
fordoblet til nu 40 mio. kr. pr. år. Man ønsker flere passagerer pr. bus for at
vende udviklingen, men nedskæringer og ringere betjening trækker den anden
vej, påpegede vi fra Sammenslutningen. Målt i gangafstand er kvaliteten ok,
blot der var en bus at gå til.
Status for Trafiksikkerhedsplanen En række mindre projekter med bedre
afstribning er i gang. Der er etableret 13 nye bump bl.a. på Marienborg Allé og
gennemført trafiksanering ved Enghavegård skole og Bagsværd skole. Der er
1,4 mio. kr. til rådighed pr. år og de rækker ifølge forvaltningen ganske langt.
I arbejdet indgår også den nye, lysregulerede fodgængerovergang mellem
rådhuset og Buddinge Centeret. Sammenslutningen efterlyste nedtællingslys
for fodgængerne, så de kan se, hvor længe, de (endnu) skal vente. Og
ventetiden kan være ganske lang, da grønt lys skal passe sammen med de
tilstødende lysregulerede kryds. Det havde forvaltningen slet ikke tænkt over,
men ville da gøre det nu. I Gentofte kommune anvendes nedtællingslys med
succes flere og flere steder, ligesom de også har lysstandere i flottere design
end vi har i Gladsaxe kommune.
Status Dong Energy kabellægning Forventes nu færdigt i 2011. Da de graver
overalt, er kontrol af udbedring efter gravning en stor opgave for forvaltningen.
Der er meget at koordinere. Sammenslutningen oplever, at der er kommet
mere styr på arbejdet hos Dong. Der er i hvert fald ikke de mange klager, som
der var i starten.
Belægningsarbejder 2010 og planlægning 2011, herunder vejbump Der er
mange nye belægninger og også nye fortove, hvilket vi glæder os over. Dog er
vi ikke tilfredse, når bumpene ”forsvinder”, som de gjorde på Maglegårds Allé.
Forvaltningen ved vist ikke rigtigt, hvad de skal stille op med de lidt specielle
bump. Dog virker de mange parkerede biler, som nu næsten alle holder med
alle hjul på vejen efter fortovsrenoveringen, langt mere dæmpende på
hastigheden end bumpede, så helt galt er det ikke.
Manglende vejvedligeholdelse af tomme grunde (eks. Højmarksvej 16) Ukrudt
i sig selv er slet ikke nok til, at kommunen kan gribe ind. Der skal være ulovligt
oplag på grunden, forurening eller gerne en masse rotter. Først da kan der
gribes ind og selv da er det en lang og tung proces. Kun fortovet kan
kommunen kræve holdt og også det kan være omstændeligt.
Korrektioner til oplysninger om grundejerforeninger på kommunens
hjemmeside Foreningerne har fået sendt materiale ud, da kommunen gerne vil
lægge oplysninger om grundejerforeningerne på hjemmesiden.
Sammenslutningen hilste initiativet velkomment, men påpegede, at listen over
foreninger ikke omfatter de nye, tinglyste foreninger, som kommunen selv har
krævet ved nybyggeri, fx ved Enghavegård. Forvaltningen vil finde disse
foreninger frem. Sammenslutningen foreslog at offentliggøre listen, når den er
mere udførlig, i den ugentlige annonce og her efterlyse manglende foreninger.
Forvaltningen syntes, det lød som et godt forslag. Siden har vi ikke hørt noget
herom.
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Grundejerforpligtigelser: Renholdelse og snerydning af fortov Kommunen har i
sommerens løb haft en mand rundt på samtlige veje. Der er lagt brev hos de
grundejere, der i urimelig grad forsømmer hækklipning m.m. mod fortov. Så
her er forklaringen på, hvorfor så mange grundejere i sommer har fået
beskærersaksen frem. 90 % retter sig efter den venlige henstilling.
Ændring af byggesagsgebyrer Disse skal nu afspejle det reelle tidsforbrug. Det
betyder desværre dyrere behandling af små sager. Det er en ordre fra
statsforvaltningen.
Digital byggesagsansøgning Nyt system, hvor man fra sin pc kan anlægge
byggeansøgning. Systemet indsamler oplysninger fra Den Offentlige
Informationsserver, AWS, Kort & Matrikelstyrelsen, Danmarks
Arealinformation, PlansystemDK og Øvrige kilder. Man bliver dirigeret gennem
systemet trin for trin. Det skulle blive såre enkelt. Da vi fik systemet
præsenteret hørte vi om et legeområde og et for alvor område, hvor man skal
logge sig på. Jeg prøvede systemet forleden og kunne ikke finde legeområdet.
Til gengæld er ”Din digitale byggesag” nu i 2011 på kommunens hjemmeside.

Busbetjeningen i kommunen
En vigtig ting i lokalsamfundet er den kollektive trafik og mulighederne for at benytte
den. Sammenslutningen har været repræsenteret i flere workshops om busbetjeningen
i kommunen. Oplægget til den første workshop var en politisk beslutning om at spare
3,7 mio. kr. fra 2012 og en strategi om at satse på prioritering af attraktive
trafikkorridorer. Kort refereret var konklusionen på workshoppen på borgerne ønsker
tilgængelig busdrift både dag og aften med en passende høj frekvens. Der blev i
arbejdet peget på følgende forhold: Der skal være god betjening af knudepunkterne,
Ønske om prioritering af det overordnede net på hovedstrøgene, at gangafstande ikke
er for store samt god mulighed for at komme til S-togene.
Movia har siden præsenteret sit forslag, som I sikkert kender fra den ofte ophedede
debat. Kort kan det siges, at forslaget både har fordele og ulemper.
Fordele:
Ny 6A på Søborg Hovedgade
Busdrift Krogshøjvej til midnat med ny linje 165
Busdrift Hareskovbo til midnat med linje 68
Busdrfit Værebrovej med linje 400 S
Ulemper:
Buddingevej nf. stationen reduceret drift (linje 68 udgår på strækningen)
Aldershvilevej uden busdrift (linje 165 udgår på linjen)
Flere skift fra Værebro til City (linje 42 og 43 udgår)
Forholdet mellem Parcelforeningerne Espevang og Rugmarken

På de sidste Delegeretmøder har vi diskuteret forholdet mellem Parcelforeningen
Espevang og Parcelforeningen Rugmarken eller rettere forholdet mellem
Parcelforeningen Espevang og de 11 grundejere, som havde tingslyst medlemskab af
begge foreninger. På sidste års Delegeretmøde blev det besluttet, at
Sammenslutningen indkaldte til et fællesmøde mellem Parcelforeningen Espevang,
Parcelforeningen Rugmarken samt repræsentanter fra Sammenslutningens
forretningsudvalg. Dette møde blev afholdt den 26. april 2010. Meget kort refereret
blev resultatet af mødet, at Parcelforeningen Espevang ingen indvendinger havde mod
aflysning af de 11 parcellers medlemspligt i Parcelforeningen Espevang, men man
fremhævede, at aflysningen skulle foretages korrekt. Endvidere ønskede
Parcelforeningen Espevang, at skyldigt kontingent blev betalt. Kravet om betaling af
det skyldige kontingent ønskede repræsentanterne fra Parcelforeningen Rugmarken
ikke at imødekomme.
Det fremgik på mødet, at aflysning af medlemspligt allerede var sket for 3 parceller og
efter mødet blev det oplyst, at aflysningen for de resterende 8 parceller ville blive
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foretaget hurtigst muligt foranlediget af Gladsaxe kommune.
På mødet blev det konkluderet, at et eventuelt civilt søgsmål vedrørende manglende
kontingentbetaling til Parcelforeningen Espevang alene var en sag mellem
Parcelforeningen Espevang og de enkelte medlemmer i Parcelforeningen Rugmarken.
Giv vedtægterne en forårsrengøring
Husk, at en forening kun må bruge penge ifølge foreningens formålsparagraf. Den kan
imidlertid være fra en helt anden tidsalder og trænger måske til en fornyelse. Flere
foreninger køber fx redskaber til udlån blandt medlemmerne. Eller arrangerer
sommerudflugter. Få det med i formålsparagraffen, så I som bestyrelse har jeres ryg
fri. En moderniseret paragraf kunne fx lyde: Foreningens formål er at varetage fælles
interesser for grundejerne i området, at være medlemmernes repræsentant i alle
offentlige og kommunale spørgsmål, samt at være medlemmerne behjælpelig i sager
vedrørende deres ejendom herunder anskaffe redskaber til udlån blandt
medlemmerne. Det er endvidere foreningens formål at arbejde for styrkelse af det
sociale sammenhold blandt grundejerne i området.
Lån af lokaler til fx generalforsamlinger
Hvis I fx holder generalforsamling om aftenen i kommunale lokaler, skal I være
opmærksom på, hvornår I skal være ude. I hvert fald på skolerne kan man låne lokaler
til kl. 23 på hverdagsaftener. Nogle gange mener den lokale skolebetjent noget andet,
men den skal man I hoppe på. Og lad jer ikke stresse, hvis der kommer en vagt fordi
inden det aftalte tidspunkt. Han må så pænt vente på, at I bliver færdige.
Tak

Det er med særlig glæde, jeg igen i år takker for opbakningen fra alle i
forretningsudvalget. Det er min oplevelse, at vi har et godt og frugtbart samarbejde i
forretningsudvalget. Det gode samarbejde er en stor inspiration i arbejdet som
formand. Jeg håber, vi kan fortsætte det gode samarbejde.
Tak fordi I lyttede.
Kommentarer til beretningen
●

Fremtidens Grundejerforening satte spørgsmålstegn ved trafiksikkerheden for
de mange børn, som nu skal til Egegård skole frem for Gladsaxe skole som
følge af skolesammenlægningen. Foreningen blev opfordret til at rejse
spørgsmålet ved mødet med byrådet.
Spurgte til forsikringsforhold ved redskabsudlån. Formanden svarede, at det
er et vanskeligt område, da de forskellige forsikringsselskaber svarer vidt
forskelligt, når man spørger dem. Tilrådede dog ansvarsforsikring, hvis
uheldet skulle være ude.

●

Fortalte om gode erfaringer med at stille spørgsmål til mødet med byrådet.
Grundejerforeningen Kagsåvej 43-45 bemærkede, at 24 foreninger ikke er til
stede, hvilket er ærgerligt for den fælles front.
Kagsåkvarteret med 1.400 husstande er helt uden busbetjening. Blev
opfordret til at rejse spørgsmålet på mødet med byrådet.
Klagede over alt for mange parkerede biler i området.
Før kabellægningen kunne man se på lygtepælenes placering, hvor skellet var
og kunne se, når en hæk bredte sig urimeligt. Hvordan ser vi det nu?
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Espegårdens Grundejerforening pegede på rotter som invasiv art og det
problem, at kommunen kun bekæmper rotter med gift. Gjorde opmærksom på,
at alle har pligt til at melde sete rotter. Dette gælder også kloakselskaberne,
som blot ikke gør det.
Med den nye vandprislov er der sat en stopper for prisernes himmelflugt (44 &
stigning gennem de sidste 10 år).

●

Advarede mod forsyningsselskabernes overtagelse af stikledninger, da det
blot bliver endnu en udgift.
Porsevængets Vejlaug fortalte, at hækklipning på områdets fællesstier voldte
problemer. Foreningen sender ”reminder” ud og minder samtidig om, at
hækken skal om bag lygtepælen.
Mente ikke, at faskiner behøver at betyde en stor udgift, da en del af arbejdet
kan udføres af den enkelte grundejer. Det er kun selve afspærringen til
fælleskloakken, som skal udføres af en kloakmester. Var enig i, at man skal
være forsigtig i rådgivningen vedrørende faskiner.

●

Fremhævede endvidere, at der er god respons, når man indberetter huller i
veje m.v. via kommunens hjemmeside.
Lauggård Grundejerforening kommenterede formandens kommentar om, at
parkerede biler virker fartdæmpende med, at det overfører et problem til
cyklisterne, som må køre zigzag mellem bilerne.
Fremhævede den urimelige forskelsbehandling mellem de private fællesveje
og de kommunale veje fra kommunens side.
Hvor langt fremme er Nordvand med at overtage fællesledninger ved
rækkehuse? Porsevængets Vejlaug mente, at overtagelsen sker 2011/2012.
Septemberhøjens grundejerforening har rettet henvendelse til Nordvand og
Nordvand har svaret, at endeligt svar kommer senere, da de lige nu ikke må
overtage ledninger på privat grund. Espegårdens Grundejerforening foreslog,
at vi opfordrer til, at Nordvand er repræsenteret på mødet ved byrådet, hvis
der er spørgsmål vedr. Nordvand.

Herefter blev beretningen godkendt.
Ad 3) Regnskab
Kassereren gennemgik posterne på det allerede udsendte regnskab.
Kommentarer:
●
En delegeret spurgte til kontorhold. Kassereren fortalte, at det er godtgørelse
til formand, kasserer og sekretær efter de af staten godkendte takster.
Formanden opfordrede de fremmødte til at anvende disse takster i deres egne
foreninger.
●
Der blev som tidligere peget på Sammenslutningens formue. Kassereren
opfordrede foreningerne om at komme med forslag til brug af formuen og
nævnte projektoren som en ting, vi har brugt penge på. Formanden gjorde
opmærksom på, at foreningerne frit kan låne projektoren. Formanden nævnte
videre, at det ikke er grundejerforeningernes opgave at skrabe penge
sammen, men at det tit er vanskeligt at få den brugt.
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Herefter blev regnskabet godkendt.
Ad 4) Fastsættelse af kontingent for indeværende år
Kassererens forslag om uændret kontingent på 5 kr. pr. grundejerforeningsmedlem
blev enstemmigt vedtaget.
Ad 5) Indkomne forslag
Der var kommet 1 forslag:
Stengårdens Grundejerforening foreslår, at der til mødet med byrådet kun kan
stilles 3 spørgsmål pr. grundejerforening.
Forretningsudvalget havde allerede i indkaldelsen til Delegeretmøde
kommenteret forslaget: Forretningsudvalget mener ikke, at Sammenslutningen
kan lave begrænsninger, da det er Byrådet, som er vært ved mødet, og
Sammenslutningens medlemmer er gæster på lige fod med de øvrige foreninger.
Sammenslutningen vil dog som tidligere gruppere spørgsmålene i emner, hvilket
giver borgmesteren mulighed for at give mere generelle svar på nogle af
spørgsmålene. Hvis der er stemning for ændring af mødets form og indhold
videregiver forretningsudvalget gerne sådanne ønsker til Byrådet.
Stengårdens Grundejerforening begrundede forslaget med, at mødet sidste år
havde været præget af enkelte foreninger og at mødet var trukket i helt
unødvendigt langdrag.
●
Søborgmagle Grundejerforening var enig i, at mødet sidste år var en
træls omgang. Og gjorde opmærksom på, at ganske få foreninger
stillede halvdelen af spørgsmålene. Opfordrede til, at tænke på
foreningens størrelse i forhold til antal spørgsmål.
●
Grundejerforeningen Kagsåvej 43-45 var enig i Forretningsudvalgets
forbehold. Det er vores medlemmers bekymringer, vi videresender i
disse spørgsmål. Vi må i demokratiets navn kunne tåle spørgsmål også
fra de små foreninger.
●
Espegårdens Grundejerforening fandt det beundringsværdigt, at
borgmesteren kan svare på det hele. Men kan vi ikke påvirke processen
inden det bliver for trættende. Dem med de mange spørgsmål har jo
trods alt noget på hjertet.
●
Fremtidens Grundejerforening fortalte, at de er tre små foreninger, som
holder et fællesmøde for koordinering af spørgsmålene vedrørende
deres område.
●
Porsevængets Vejlaug gjorde opmærksom på, at deres
bestyrelsesmedlemmer ikke gider møderne længere på grund af
foreninger, der trækker mødet i langdrag. Måske skal vi have en anden
mødeform, hvor vi ikke alle skal høre alt? Fx kunne politikerne rotere
ved bordene og diskutere ved bordene.
●
Formanden for Sammenslutningen nævnte, at frustrationen er nævnt
for forvaltningen. Vi skal huske, at mødet er specielt, da det er en
chance, som ikke er almindelig i mange kommuner. Vi vil gerne foreslå
en anden struktur, så ikke alle 47 spørgsmål og svar skal læses op.
●
Parcelforeningen Espevang fremhævede, at mødet er en mulighed for
foreningerne til at få deres kommentarer og bekymringer fremført over
for alle politikere, embedsmænd og borgmester
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Forslaget kom ikke til afstemning. Formanden for Stengårdens
Grundejerforening erklærede sig yderst tilfreds med den stedfundne debat.
Sammenslutningen vil vende problemstillingen med kommunen igen.
Ad 6) Valg
Kasserer Per Praëm
Repræsentant Michael B. Jensen
Repræsentant Anne Line Mørck
1. suppleant Ingelise Scheel Krüger
2. suppleant Werner Nejst
Revisor Benny Pedersen
Revisorsuppleant Kurt Brix
Alle blev genvalgt.
Ad 7) Eventuelt
●

●

●

●

●

●

Søborgmagle Grundejerforening nævnte succeshistorien om udsættelse af
pindsvin. De har nu udsat 43 dræbersnegleædende pindsvin, som færdes frit
i området.
Espegårdens Grundejerforening anbefalede at bruge trykfaciliteterne i
Borgernes Hus. Opfordrede Sammenslutningen til at omtale det på
hjemmesiden.
Parcelforeningen Espevang spurgte, hvordan ikke medlemmer af
Sammenslutningen får fremført deres spørgsmål til mødet med byrådet?
Svar: Via kontaktpersonen nævnt i annoncen for mødet.
Septembervejens Grundejerforening spurgte til postkasser i
rækkehusbebyggelser. Husejerforeningen Søborg Park foreslog at finde en
passende løsning og tilbyde den til medlemmerne. Der nævntes rabat på 25
%. Men man kan ikke tvinge medlemmerne.
Posevængets Vejlaug spurgte til postkassens placering. Septermbervejens
Grundejerforening havde spurgt postmesteren og fået svaret, at postkassen
skal kunne nås af postbudet siddende på cyklen.
Bagsværd Grundejerforening spurgte til hjemmesidekursus. Der var imidlertid
ikke stemning for en gentagelse af kurset. Der er god hjælp på linket
www.htlm.dk/tutorials.

Herefter kunne dirigenten takke for et behageligt møde.
Anne Line Mørck Jesper Thomsen
Referent
Dirigent

Følgende grundejerforeninger var repræsenteret:
Bagsværd Grundejerforening
Espegårdens Grundejerforening
Fremtidens Grundejerforening
Gladsaxe-Buddinge Grundejerforening
www.grfsamgladsaxe.dk grfsam@grfsamgladsaxe.dk
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Grundejerforeningen Kagsåvej 43-45
Grundejerforeningen Langemose
Husejerforeningen Søborg Park
Lauggård Grundejerforening
Parcelforeningen Espevang
Porsevængets Vejlaug
Septemberhøjens Grundejerforening
Stengårdens Grundejerforening
Søborg Grundejerforening
Søborghave Grundejerforening
Søborgmagle Grundejerforening
Toftegårdens Grundejerforening

Foredrag
Mødet blev indledt af Ole Henningsen fra nabohjælpsorganisationen www.naboor.dk. Ole
Henningsen er medstifter af organisationen, som han kalder 2. generations nabohjælp. Efter
indlægget kom der mange gode spørgsmål og svar. De fremmødte fik brochurer med hjem
ligesom der er vedlagt materiale fra naboor.dk sammen med referatet.

www.grfsamgladsaxe.dk grfsam@grfsamgladsaxe.dk

