
Kongestiens	  Grundejerforening	  

	  
Referat	  	  af	  bestyrelsesmøde	  	  den	  14.	  Februar	  2013	  

	  
Tilstede:	  Allan	  Lillelund,	  Anne	  Pontoppidan,	  Jens	  Poulsen	  og	  Margot	  Lieberkind	  (ref.)	  

	  	  
	  

1. Generalforsamling	  2013	  
Dato	  for	  generalforsamlingen	  blev	  fastsat	  til	  den	  24.	  april.	  Kl.	  18.00	  

a. Lokalitet:	   Virumhallen	  har	  første	  prioritet.	  Alternativt	  satses	  på	  et	  klassselokale	  på	  
Hummeltoftskolen.	  Allan	  	  tager	  kontakt	  til	  Virumhalen.	  

b. Forplejning:	  For	  så	  vidt,	  det	  bliver	  Virumhallen,	  indgås	  aftale	  med	  kantinen.	  Alternativt	  må	  vi	  selv	  

klare	  indkøb	  m.v.	  	  
c. Indlæg:	  	  Politiet	  inviteres	  til	  at	  holde	  oplæg	  om	  forebyggelse	  af	  indbrud	  m.v.	  Så	  snart	  lokalitet	  er	  

afklaret,	  kontakter	  Margot	  Politiet.	  
d. Punkter	  :	  	  

i. Nabohjælp	  :	  	  Jane	  Tjørnhøj	  nr.	  19,	  som	  har	  foreslået	  punktet,	  opfordres	  til	  at	  komme	  med	  
kort	  oplæg.	  Jens	  kontakter	  Jane.	  

ii. Hjertestarter:	  	  Der	  afventes	  tilbagemeldinger	  fra	  Nybohuse	  (Hybenvej)	  og	  Frugthegnet,	  så	  
fremlæggelsen	  på	  genralforsamlingen	  kan	  give	  et	  præcist	  bud	  på	  detaljer	  om	  pris,	  løbende	  

udgifter,	  placering	  m.v.	  
iii. Vejafgift:	  	  	  På	  baggrund	  af	  Mettes	  og	  Niels’s	  arbejde	  tager	  Allan	  og	  Jens	  et	  møde	  med	  dem	  

og	  kontakter	  borgmesteren	  inden	  generalforsamlingen	  med	  henblik	  på	  at	  kvalificere	  et	  
eventuelt	  beslutningsgrundlag.	  Målene	  er	  fortsat:	  1.	  At	  få	  udbedret	  manglerne	  på	  vejen,	  2.	  

At	  få	  klarhed	  om,	  hvilke	  ressourcer,	  Kommunen	  budgetterer	  med	  til	  Kongestien	  og/eller	  3.	  
At	  melde	  os	  ud	  af	  ordningen.	  

iv. Privatvej:	  	  	  Jesper	  Blond	  kontaktes	  med	  henblik	  på	  status	  i	  spørgsmålet	  om	  vejafsnittet	  fra	  
Hummeltoftevej	  til	  Abildgaardsvej.	  

v. Kontingentforhøjelse:	  	  400	  kroner	  pr.	  husstand	  foreslås	  vedtaget.	  
	  

2. Valg	  til	  bestyrelse	  
Allan	  Lillelund	  overvejer	  sit	  kandidatur	  til	  formandsposten.	  

	  
3. Opfølgning	  nr.	  32	  og	  45:	  Initiativerne	  fortsættes.	  

	  
4. Snerydning:	  Anne	  kontakter	  Steenberg,	  som	  har	  været	  meget	  flittig	  med	  årets	  snerydning.	  Målet	  er	  

et	  få	  en	  opgørelse	  over	  og	  pris	  på	  det	  udførte	  arbejde	  indtil	  nu.	  
	  

5. Indkøb	  af	  nyt	  telt:	  Anne	  indkøber	  nyt	  telt	  og	  gavl	  til	  det	  gamle	  som	  planlagt.	  Udgiften	  tjener	  sig	  ind	  
gennem	  udleje	  af	  telte.	  

	  
6. Eventuelt:	   Spørgsmålet	  om	  loppemarked	  på	  den	  grønne	  sti	  (henvendelse	  fra	  Hybenvej)	  nævnes	  i	  

formandens	  beretning.	  	  Desuden:	  opgradering	  af	  Hjemmesiden.	  Endelig	  blev	  spørgsmålet,	  om	  det	  
stigende	  antal	  parkerede	  biler	  og	  ødelagte	  græsrabatter	  vendt.	  

	  
	  


