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Velkommen 

Formanden bød velkommen og konstaterede, at 24 husstande var repræsenteret. 

 

a. Valg af dirigent 

Valter, Nørrevej 1, blev valgt som dirigent 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

b. Valg af stemmetællere 

Stig, Måløvhøjvej 20 + Michael, Søndervej 6. 

 

c. Formandens beretning 

Antal møder 

Bestyrelsen har afholdt 3 møder siden seneste generalforsamling. 

Kontigentopkrævning 

Det ser ud til, at alle har fået kørt sin netbank ind.  

– nogle få af vore ældre beboere betaler dog direkte til kassereren. 

Vejvedligeholdelse 

Reparationerne efter forrige vinters skader i vejene blev foretaget i efteråret. Udgifterne blev 

ikke så voldsomme, som vi havde frygtet. Det er dog forudsigeligt, at der opstår nye skader 

med den vejkasse, som vi har. Vi skal huske på, at der ikke var råd til at få den udskiftet eller 

gennemrenoveret, da vi fik ”nye” veje for nogle år siden. 

Snerydning 

Sidste vinter blev temmelig dyr. Men vejene har været fint holdte, så det var uden de store 

overvejelser, at vi fortsætter med samme firma. Hidtil har vinteren været billig de 2 første 

måneder.  

Vejbelysning 

Som det fremgår af budgettet skal vi nu fremover selv betale til vejbelysningen. Da vores veje 

imidlertid er skoleveje, slipper vi at skulle betale 50 % - svarende til ca. 500 kr. pr. stander.  – 

Men vi har endnu ikke modtaget opkrævningen for 2011. 

Skybrud 

I begyndelsen af juli blev vi ramt af et par voldsomme regnskyl – der var tale om egentlige 

skybrud. Nogle beboere blev ramt med oversvømmelser, hvilket naturligvis ikke er rart. 

Bestyrelsen drøftede sagen på et par møder – efter en besigtigelse af forholdene i 

grundejerforeningen.  

Der var forinden taget kontakt til Teknik & miljø, der forklarede, at der konkrete forhold ved 

netop disse hændelser. Man forsøger at undgå voldsomme oversvømmelse i de bebyggelser, 

der ligger lavt i kommunen. Man åbner gradvist for kloakkerne, der ligger højere, så ikke Måløv 

bliver forvandlet til Atlantis! 

 Grundejerforeningens forholdsregler: 

Vi foretager rensning af brønde 1-2 gange årligt – men det vil hjælpe gevaldigt, hvis alle 

beboere fejede rendestenene og holdt fortovet. 

 Beboernes muligheder: 

Hver parcel kan selv foretage foranstaltninger, der bevirker, at vandet opsamles de rigtige 

steder – og/eller bortledes til arealer, hvor det ikke gør skade. – Man skal overveje, hvor 

meget areal man fliselægger og om man kan etablere dræn eller faskiner.  

Lokalplan 

I forbindelse med overtagelsen af Søndervej 8 har advokaten for de nye ejere henvendt sig til 

bestyrelsen for at forhøre sig om mulighederne for at rive huset ned, da det ikke kan betale sig 

at ombygge det. 



Bestyrelsen har behandlet sagen på et par møder og er enig i, at hvis der nedrives, skal 

lokalplanen fortsat respekteres. 

Bestyrelsen har svaret ejendomsmægleren, at der ER en lokalplan, der foreskriver, hvordan 

gadebilledet mm skal se ud. 

Bestyrelsen var inviteret til et møde med Teknik & miljø d. 30.1. for at drøfte det principielle – 

og om vi vurderer, at det vil være sådan også fremover. Her fremlagde vi de synspunkter, som 

vi nåede frem til i bestyrelsen: 

 Husene skal ikke rives ned uden god grund 

 HVIS der skal genopføres hus i stedet for fx et nedbrændt hus, skal det overholde 

lokalplanen. Det betyder fx at det oprindelige hus skal kunne genkendes om- og 

tilbygninger.  

Den konkrete sag/ansøgning skal behandles af kommunen (T&M)/kommunalbestyrelsen.  

Teknik & miljø er interesseret i at høre, om det er den generelle holdning, at bestyrelsen tegner 

– derfor vil vi gerne have forsamlingens kommentarer. 

For at tydeliggøre de 2 yderstandpunkter, kan man sige, at Måløvhøj er en miniudgave af 

Frilandsmuseet, hvor husene har bevaringsværdig karakter – eller at man kan frit gøre med 

husene, som det passer en, blot lokalplanen overholdes.  

MEN lokalplanen er måske ikke tydelig nok i forhold til, hvordan husene skal se ud! – Og HVIS 

det bliver nødvendigt at justere eller erstatte den, så vil bestyrelsen blive hørt – og den enkelte 

borger kan også indsende kommentarer – MEN der er vi altså ikke endnu! 

Udvalgsarbejdet 

Fodbold – formanden modtager statistik over deltagelse – beskedent fremmøde fra Mlh., men 

vigtigt for netværket med naboerne. 

Juleløbet blev gennemført med et pænt antal løbere og fodgængere – trods lumske sludbyger. 

Det er en hyggelig tradition at mødes på vandværket efter motionsturen og ønske hinanden 

god jul. 

Fastelavn – Kantinen er optaget – hvad så? 

Skt. Hans – faldende fremmøde – men som vanligt meget hyggeligt! Udvalget foreslår en 

pause. 

Legedag – Her skal findes arrangører !!! 

Fester og runde fødselsdage - Trille og Gert (Søndervej 3)  

Meddel venligst runde fødselsdage m.v., så foreningen kan betænke med en lille gave. 

Jubilæum – Foreningen har 75 års jubilæum i 2012. Der blev afsat midler på budgettet, og 

Brydegården er lejet. Det er meningen, at der afholdes et par arrangementer – et for børn – og 

et for voksne. Der er nedsat et jubilæumsfestudvalg – og det skal arbejde tæt sammen med 

bestyrelsen. 

MEN der er brug for at mange flere deltager i selve forberedelsen og afviklingen af festen. 

Vandværket (ved vandværksbestyreren) 

Vandværket fungerer godt. 

Behov for at holde vandværket opvarmet i øjeblikket pga den stærke frost. 

Ekstra prøve taget efter skybrud 2. juli. Alle målinger overholdt kravene. 

Behov for at skifte pumpe til sommer. 

Vandforbrug ligger stabilt på ca. 6.000 kubikmeter om året. 

Miljøafgift stiger fra 5 til 6 kr. pr. kubikmeter. 

Fællesbestyrelsesarbejdet 

Der afholdes normalt 2 årlige møder: 

 Møde (foråret) – Her var overdragelse til private veje hovedpunkt. – Mlh deltog ikke 

 Møde med Teknisk forvaltning – ikke afholdt i år 

Højen 

Der er udsendt 3 numre siden seneste generalforsamling.  

Udkommer efter behov – men indlæg modtages meget gerne. 



Måned Hits Besøg 

2012 2168 399 

2011 29237 4446 

2010 29911 5374 

2009 24276 3445 

2008 14933 2635 

2007 9566 754 

2006 10488 528 

2005 4625 175 

I alt 105807 17696 

 

 

Der er en komplet samling af numre hos formanden. 

Redaktør: Formanden – trykkes i eget trykkeri – udgift ca. 300 kr. pr. nummer, hvis han 

husker at opkræve det!. 

Hjemmesiden 

Åbning: 1. august 05 – Besøg: Rigtig mange! 

Vedligeholdelse: Årlige udgifter: ca. 500 kr. – til 

webhotellet. 

Nyt stof: Skriv til formanden – helst elektronisk 

Hver enkelt beboers rolle 

Vi har måttet købe os til ekstra rendestensfejninger 

 – selv om det er den enkelte beboer, der skal sørge for at 

feje for egen dør, så er der nu i budgettet indregnet en 

udgift til jævnlige fejninger. 

Foreningens situation 

Det er bestyrelsens opfattelse, at vi har en sund forening – 

med en ret sund økonomi. 

Der er stadig nok at arbejde med – og på … og vi må alle 

være med til at passe på vores unikke forening og sørge for 

at det er et rart sted for os alle. – Vis hensyn til naboerne! 

Det er ikke kun bestyrelsens arbejde, men alle beboeres ansvar, at vi har en god  

grundejerforening. 

 

Kommentarer fra foreningens medlemmer 

Vandregnskab 

Vandværkets udgifter dækkes i dag i forhold til forbrug pr. husstand. Forslag fra Lotte, Mhv 30, 

om at der skal være en fast grundafgift pr. husstand. Bestyrelsen vil diskutere på et 

kommende bestyrelsesmøde. 

Skybrud 

Der var debat og beretning om oplevelser i forbindelse med skybruddet 2. juli. Lotte, Mhv 30, 

tilbød at lave en kortlægning af vandproblemer i foreningen og blev bakket op af 

generalforsamlingen. Ingen yderligere generelle tiltag blev foreslået eller besluttet i denne 

sammenhæng. 

Lokalplan 

Længere debat. 

Jens, Mhv 16: Har tidligere boet i en Byggeforening i Kbh. Her var der servitut-belagte 

bestemmelser fx i forhold til facaderne. 

Peter, Mhv 17: Vi skal ikke være et nyt frilandsmuseum. 

Lotte, Mhv 30: Ser gerne skærpelser, men foreslå evt. et antal løsninger, så købere ikke er 

bundet på hænder og fødder i fht. til til- og ombygninger. 

Der var på generalforsamlingen generel opbakning til bestyrelsens holdning om, at husene skal 

bevare deres oprindelige udtryk. Vi bor i et område, der er værd at bevare. Vi ønsker at 

lokalplanen støtter områdets særpræg. 

Generalforsamlingen pålægger derfor bestyrelsen, at man meddeler Teknik og miljø, at 

generalforsamlingen tilslutter sig de nødvendige ændringer i lokalplanen til fremme af dette 

formål. 

 

d. Foreningens regnskab 

Ingen kommentarer fra generalforsamlingen. 

 

e. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

f. Budget for 2012 

Vedtaget uden indvendinger eller kommentarer. 

 



g. Jubilæum 

Foreningen fylder 75 år. Vi holder fest for de voksne på Brydegården 29. september 2012. 

Festudvalg: Robin, Mellemvej 4, og Margit, Nørrevej 7. Flere medlemmer af festudvalget er 

velkomne – kontakt Robin eller Margit. 

Der er behov for frivillige til konkrete opgaver op til og på dagen – kontakt Bjarne, Mhv 10, eller 

Robin, Margit. 

Formel invitation kommer i løbet af foråret. Der bliver et depositum på 100 kr. ved tilmelding. 

 

h. Valg til foreningens tillidsposter 

a. Kasserer. På valg: Jenny Olsen 

b. 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant 

 På valg: Valter Tarp, Jan Starup 

 + Søren Wahlgren 

c. Revisor. På valg: Gert Skov 

d. Revisorsuppleant. På valg: Peter Eriksson. 

 

Alle kandidater var villige til genopstilling og modtog genvalg uden modkandidater. 

 

i. Årets arrangementer 

a. Sankt Hans 

Der bliver intet arrangement i år. Manglende interesse de foregående år. 

b. Sommerfest for børnene/Legedag 

Der er brug for arrangører. Hvis ingen melder sig, vil der ikke blive et arrangement i år. 

c. Cykelløb 

Der bliver ikke arrangeret fælles deltagelse i Bastrup Sø løbet i år.  

d. Juleløb 

Der opfordres til, at man kommer forbi og ønsker glædelig jul, selv om man ikke løber. 

e. Fastelavn 

Afholdes 26. februar, men skolen kan ikke lægge lokaler til på dagen. Udvalget undersøger 

muligheden for at flytte arrangementet. 

 

j. Eventuelt 

Jens, Mhv 16, spiller i rockband og tilbyder at spille til jubilæumsfesten. 

 

 


