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Grøn rendesten ødelægger vejen 

Har du ukrudt, græs eller andet grønt i 

din rendesten? Så er du godt i gang 

med at beskadige vejen. 

Da vi fik renoveret vores veje, blev asfalt-

belægningen forseglet mod kantstenen. Det  

er med til at forhindre, at der opstår 

frostsprængninger og forvitring af kørebanen. 

Ukrudt i rendestenen betyder, at forseglingen 

bliver brudt, og det er den sikre vej til revner og 

sprængninger – og dermed en kortere levetid 

for vejene og udgifter til reparationer. 

Fjern ukrudt i rendestenen > Brug ikke 

hakkejern eller andre skarpe genstande, der 

kan ødelægge asfalten. Fjern så meget som 

muligt med håndkraft og suppler evt. med et 

miljøvenligt ukrudtsmiddel. 

Fej rendestenen > Hvis du sørger for løbende 

at holde rendestenen ren, kan du helt undgå 

lugning. Samtidig bliver vores brønde ikke fyldt 

med grus, blade m.m. 

Tak fordi du passer på vores veje! 

 

 

Alle foreningens 

medlemmer ønskes 

en god sommer! 

 

 

 

 

Ukrudt i rendestenen ødelægger vejen 

 

Sådan så vejen ud ved afleveringen og i dag 
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Efterlysning: 

 

Deltagere til lokale vejråd 

På generalforsamlingen blev det besluttet, at vi 

vil forsøge at genoplive de lokale vejråd, som 

blev etableret ved vejrenoveringen, og at vi vil 

kigge nærmere på vores fortove. Vil vi ændre 

udseende og standard? Skal vi så græs? Eller 

måske plante bunddække eller sætte stauder? 

Hvis du ønsker, at dit lokale vejråd skal 

genopstå, og du har lyst til at få indflydelse på, 

hvordan dit nærmiljø ser ud, hører vi meget 

gerne fra dig. Skriv til Erik på be.j@mail.dk 

eller ring på telefon 38 71 35 95. Vi forventer at 

etablere rådene i efteråret 2013. 

 

Deltagere til udvikling af anlægget 

Er du fyldt med gode ideer, og har du lyst til at 

bruge nogle timer på et projektoplæg sammen 

med to-tre andre grundejere? 

Vi vil gerne udforske mulighederne for at 

udvikle vores grønne anlæg nord for Slots-

herrensvej. Vi vil gerne give bedre mulighed 

for, at anlægget kan anvendes til samvær for 

naboerne, og i projektet vil vi bl.a. undersøge 

adgangen til fondsmidler. 

Hvis du er interesseret og ønsker flere 

oplysninger, er du velkommen til at kontakte 

Rosa på telefon 30 29 92 29 eller mail 

rosa_winther@hotmail.com. Vi forventer at 

starte projektarbejdet i august måned. 
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Referat fra ordinær general-

forsamling den 6. maj 2013 

Formanden Sune Krings (SK) bød de 

fremmødte velkommen og foreslog Torben 

Wittchen, Højstrupvej 8 (TW) som dirigent. Da 

der ikke var andre forslag, var TW valgt. 

TW takkede for valget og kunne derefter 

konstatere, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet. 

Det blev oplyst, at der var 31 stemme-

berettigede til stede, 3 ved fuldmagt. 

 

2.  Formandens beretning 

Sune Krings (formand): Som supplement til 

den i indkaldelsen udsendte skriftlige beretning 

fortalte formanden, at året havde været 

fredeligt og roligt og uden de helt store sager. 

Dog nævnte SK nogle punkter, som 

bestyrelsen gerne vil arbejde videre med i det 

næste års tid: 

 Foreningens vedtægter skal efterses og 

gennemgå en generel justering. 

 Justering af foreningens regnskabsår, så 

det følger et almindelig kalenderår. 

 Foreningens aktiviteter og opgaver. 

Til slut nævnte SK lidt om forholdene omkring 

vores veje og fortove, krav til løbende 

vedligehold og fastholdelse af et ensartet 

udseende. Med en investering på ca. 13 mill. 

kr. er det så et område, hvor vi som forening 

skal stille nogle fælles krav, eller er det et 

område, hvor vi skal lade det være op til den 

enkelte grundejer at bestemme? Dermed 

henviste SK til det indkomne forslag fra 

vejudvalget og håbede, at vi samlet kunne få 

diskuteret forholdene omkring tilsyn med veje 

og fortove. 

Erik Jønsson (EK) (vejudvalget): Som 

supplement til den i indkaldelsen udsendte 

beretning fra vejudvalget gav Erik en kort 

status på det kommende DONG-projekt med at 

grave vores el-ledninger ned i jorden. DONG’s 

gravearbejde er endnu ikke startet i vores 

foreningsområde, men DONG er gået i gang i 

nogle af vores naboområder, og det er ikke lige 

kønt arbejde alle steder. Derfor opfordrede Erik 

alle grundejere til at holde øje med DONG’s 

arbejde, når de går i gang i vores område. Det 

er vigtigt at fortælle, at vi som forening kun har 

10 dage til at reagere og komme med 

indsigelser på fejl og mangler, hvis vi skal have 

en chance for at få det rettet til en acceptabel 

løsning. 

I Vanløse Grundejersammenslutning (VGS) er 

der i det seneste år igen blevet arbejdet med 

sager vedr. trafikken i vores område, herunder 

forholdene med to-timers parkering i Vanløse 

by og dens betydning for området. 

Herefter spurgte dirigenten, om der var nogle, 

der havde spørgsmål til beretningen. 

Da der ikke var nogle spørgsmål, satte 

dirigenten beretningen til afstemning. Den blev 

enstemmigt godkendt. 

 

3.  Regnskabsaflæggelse 

Kirsten Laage-Petersen (KLP) (fung. kasserer) 

fremlagde det reviderede og underskrevne 

regnskab. KLP omtalte, at der havde været 

budgetteret med et mindre overskud på kr. 

4.500 på den ordinære drift, men at vi var 

kommet ud med et langt større overskud på kr. 

23.700, hvilke primært skyldes lavere udgifter 

til snerydning, flere indtægter fra div. gebyrer 

(ejendomsmæglere/rykkergebyrer), lavere 

inkassoudgifter samt flere indtægter ved 

udlejning af vores borde, stole og telte. 

Vejvedligeholdelses-regnskabet blev 

gennemgået uden nogle særlige 

bemærkninger; dog blev det nævnt, at alle 

grundejere med vejvedligeholdelsespligt havde 

indbetalt deres kontingent og afdrag på vejlån. 

Til sidste kunne KLP fortælle, at som noget nyt 

i år vil det være muligt at tilmelde kontingent og 

vejlån til PBS, hvilket fremadrettet vil gøre 

kassererarbejdet noget lettere. Dette uddybes i 

det kommende nyhedsbrev. 

Herefter spurgte dirigenten, om der var 

spørgsmål til regnskabsaflæggelsen. Da det 

ikke var tilfældet, satte dirigenten beretningen 

til afstemning. Den blev enstemmigt godkendt.
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4.  Indkomne forslag 

a) Tilsyn med veje og fortove 

Erik Jønsson gennemgik det indkomne forslag 

vedrørende renhold og vedligehold af veje og 

fortove i foreningen og de tre modeller for 

tilsyn. Winie Sørensen supplerede 

gennemgangen og lagde op til en drøftelse af, 

hvilken rolle bestyrelsen skal have ift. vejtilsyn, 

og hvilken vejstandard vi fremover ønsker i 

foreningen. 

Dermed åbnede diskussionen i salen, og en 

række forskellige synspunkter blev luftet blandt 

de fremmødte grundejere samt kritik af sidste 

års vejgennemgang. 

Følgende synspunkter blev fremsat under 

diskussionen: 

 Fortovets bagkant er et ’personligt’ område 

og derfor et areal, den enkelte grundejer 

selv må bestemme over – og dermed en 

lav fællesstandard for vores vejstandard. 

 Høj vedligeholdelsesstandard for 

fortovsforkant og rendesten er nødvendig 

for at beskytte fortov og vej mod 

nedbrydning – og dermed en mellem 

fællesstandard for vores vejstandard. 

 Alternative løsninger til bagkants-

beplantning blev fremsat. Græs og/eller 

beplantning med forskellige plantearter kan 

erstatte den nuværende grusbelægning. 

 Den oprindelige tanke om fem vejområder 

og en samlet løsning og standard skulle 

bibeholdes – og dermed skulle der ikke 

være mulighed for individuel standard. 

 Vedligeholdelsesstandard kan betragtes ud 

fra en hhv. funktionel og æstetisk 

dimension. Den funktionelle dimension skal 

være med nul tolerance (herunder krav om 

en renholdt rendesten), mens den 

æstetiske dimension kan være åben for 

drøftelse i foreningen eller vejrådene. 

Efter en længere diskussion, hvor ovenstående 

punkter blev vendt og drejet med forskellige 

synspunkter, konkluderede Sune Krings, at der 

var behov for yderligere diskussioner og 

drøftelser blandt grundejerne. 

SK foreslog derfor, at der blev nedsat en 

række arbejdsgrupper/vejråd, hvor det lokalt 

på de enkelte vejstykker kunne blive diskuteret 

og ende op med en fælles indstilling til 

bestyrelsen. 

Dette forslag mødte en bred støtte blandt de 

fremmødte, og diskussionen af det indkomne 

forslag sluttede dermed. 

b) Aktiviteter 

Sune Krings gennemgik tankerne bag det 

indkomne forslag vedrørende aktiviteter i 

foreningen. Skulle foreningen blot sørge for, at 

veje og fortove var i en acceptabel stand med 

hensyn til kommunens krav og intet andet – 

eller skulle foreningen også være et sted, hvor 

der blev lavet sociale arrangementer så som 

fastelavn, sommerfester og loppemarkeder? 

Følgende synspunkter fremkom i den 

efterfølgende diskussion blandt de fremmødte: 

 Foreningen mangler et forum, hvor sociale 

arrangementer kan planlægges og 

diskuteres, og hvor ideer og forslag kan 

blive luftet. Muligheden for en Facebook-

gruppe eller en intranet-løsning blev nævnt. 

 Bestyrelsen er villig til at være tovholder og 

hjælpe med, at gode ideer kan blive til 

virkelighed, men der er brug for nogle 

grundejere, der støtter op med deres hjælp. 

Efter at ovenstående punkter og ideer var 

blevet vendt og drejet, konkluderede Sune 

Krings, at bestyrelsen ville arbejde videre med 

de nævnte ideer og derefter komme med et 

oplæg til, hvordan vi kan skabe flere aktiviteter 

i foreningen. 

Dette forslag mødte en bred støtte blandt de 

fremmødte, og diskussionen af det indkomne 

forslag sluttede dermed. 

 

5.  Budgetfremlæggelse 

Kirsten Laage-Petersen gennemgik 

budgetforslaget for året 2013/14, som var en 

kopi af sidste års budget og med et budgetteret 

overskud på kr. 4.500. 
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Herefter spurgte dirigenten, om der var nogle, 

der havde spørgsmål eller kommentarer til 

budgetfremlæggelsen. 

Da der ikke var nogle spørgsmål, gik dirigenten 

over til afstemning af budgettet. Budgettet blev 

enstemmigt godkendt. 

 

6.   Valg af formand og kasserer 

Formand Sune Krings er valgt som formand i 

2012 for 2 år og dermed ikke på valg. 

Bestyrelsen indstillede Anders Theil, valgt i 

2012 for 1 år, til genvalg som kasserer. Da der 

ingen modkandidater meldte sig, blev Anders 

Theil enstemmigt genvalgt for 2 år. 

 

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter 

På valg var Kirsten Laage-Petersen og Per 

Tingman Møller, begge valgt i 2011 og villige til 

genvalg, samt Rosa Winther, valgt i 2012 og 

villig til genvalg. Da der ikke var 

modkandidater, blev alle tre genvalgt for 2 år. 

Bestyrelsessuppleant: På valg var Winie 

Sørensen, valgt i 2011 og villig til genvalg. Da 

der ikke var modkandidater, blev Winie 

genvalgt for 2 år. 

Vakant bestyrelsessuppleant var på valg for en 

etårig periode. Rasmus Pedersen, Højstrupvej 

23A, meldte sig som kandidat. Da der ikke var 

modkandidater, blev Rasmus valgt for 1 år. 

 

8.  Valg af revisor 

På valg var Jesper Krogdahl, der var valgt i 

2011, og bestyrelsen indstillede til genvalg. 

Da der ikke var modkandidater, blev Jesper 

genvalgt for 2 år. 

Egon Nielsen, der var valgt i 2012 for 2 år, var 

ikke på valg i år. 

Revisorsuppleanter: 

På valg var Jesper Puch Hansen, der var valgt 

i 2011, og bestyrelsen indstillede til genvalg. 

Da der ikke var modkandidater, blev Jesper 

genvalgt for 2 år. 

Rex Andersen, der var valgt i 2012 for 2 år, var 

ikke på valg i år. 

 

9.  Eventuelt 

Johnny Bahne Christensen, Havdrupvej 131, 

redegjorde for et par uheldige tilfælde i 

forbindelse med afhentning af hans røde 

miljøkasse, hvor indholdet var blevet 

gennemrodet inden kommunens afhentning og 

dertilhørende svineri i kassen og området 

omkring den. Johnny spurgte, om et evt. 

senere afhentningstidspunkt kunne hjælpe, så 

man kunne nå at sætte den røde miljøkasse ud 

om morgenen på afhentningsdagen. 

Rosa Winther, Fuglsang Allé 139, ville gerne 

gøre noget ved det grønne anlæg, så det 

kunne bruges til andet end at lufte hunde i, og 

evt. omdanne det til et aktivitetsanlæg til brug 

for store som små. Til dette projekt ville Rosa 

gerne bede om hjælp fra andre, der skulle 

have lyst og ideer til, hvordan anlægget kan 

bruges. Jesper Puch Hansen, Højstrupvej 53A, 

meddelte, at han gerne ville hjælpe Rosa. 

Torben Wittchen, Højstrupvej 8, foreslog, at 

tømningsdatoerne for storskrald blev trykt i de 

omdelte nyhedsbreve. 

Erik Jønsson fortalte til slut om de trafikale 

ændringer, der kommer i Vanløse, herunder 

lukning af Randbølvej for alm. trafik, buslomme 

og drejebane på Jyllingevej ved krydset til 

Jernbane Allé. 

Da der derefter ikke var flere af de fremmødte, 

der havde noget at tilføje under Eventuelt, fik 

formanden herefter ordet og takkede Torben 

Wittchen for hvervet som dirigent. 

Herefter sluttede dirigenten (TW) general-

forsamlingen. 

 

Torben Wittchen  Torben Hertel 

Dirigent  Referent 
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Betaling af kontingent 2013/14 

Tidligere blev indbetalingskortet vedrørende 

kontingentbetaling uddelt manuelt sammen 

med referatet fra foreningens general-

forsamling. Men som nævnt på årets general-

forsamling har bestyrelsen v/kassereren truffet 

aftale med PBS, hvilket betyder, at 

indbetalingskortet fremsendes separat. 

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at bede så 

mange som muligt oprette Kirkestiens 

Grundejerforening som en fast indbetaler – det 

vil lette proceduren fremover. 

På forhånd tak. 

Kirsten Laage-Petersen / Anders Theil 

 

Bestyrelseskonstituering 2013/14 

På bestyrelsesmødet tirsdag den 14. maj 2013 

vedtog bestyrelsen følgende konstituering: 

Næstformand Torben 

Sekretær Sune 

Kontaktperson anlæg Anders 

Vejudvalg Formand: Erik 

Øvrige: Winie og Kirsten 

Aktivitetsudvalg 

(div. lokalaktiviteter, 

fester, fastelavn m.v.) 

Rosa, Per og Rasmus 

Redaktionsudvalg Sune, Winie og Erik 

Anlægsprojekt Rosa 

Kassererafløser Kirsten 

Udlånsservice Torben 

 

Bestyrelsesmøder 2013/14 

Datoer for planlagte bestyrelsesmøder i 

2013/14: 

 Tirsdag den 3. september 2013  

 Tirsdag den 5. november 2013 

 Tirsdag den 14. januar 2014 

 Tirsdag den 4. marts 2014 

 Tirsdag den 20. maj 2014 

(konstitueringsmøde efter næste ordinære 

generalforsamling) 

 

Næste ordinære generalforsamling afholdes 

mandag den 5. maj 2014. 
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Astrupvej Egelykkevej Fuglsang Allé Havdrupvej - Nord Havdrupvej - Syd 

Afhentningsdatoer 
KK Miljø 
Tømningskalenderen 
gælder for perioden 
maj-oktober 2013 

Haveaffald 

09-05-2013 27-05-2013 09-05-2013 10-05-2013 10-05-2013 

06-06-2013 24-06-2013 06-06-2013 07-06-2013 07-06-2013 

04-07-2013 12-08-2013 04-07-2013 05-07-2013 05-07-2013 

22-08-2013 09-09-2013 22-08-2013 23-08-2013 23-08-2013 

19-09-2013 07-10-2013 19-09-2013 20-09-2013 20-09-2013 

17-10-2013   17-10-2013 18-10-2013 18-10-2013 

Papir 
19-06-2013 19-06-2013 19-06-2013 19-06-2013 19-06-2013 

 14-08-2013 14-08-2013 14-08-2013 14-08-2013 14-08-2013 
 09-10-2013 09-10-2013 09-10-2013 09-10-2013 09-10-2013 
 

Farligt affald 20-06-2013 10-07-2013 20-06-2013 20-06-2013 10-07-2013 
 19-09-2013 09-10-2013 19-09-2013 19-09-2013 09-10-2013 
 

Storskrald 18-07-2013 01-07-2013 09-07-2013 02-07-2013 02-07-2013 
 17-10-2013 30-09-2013 08-10-2013 01-10-2013 01-10-2013 
   Højstrupvej - Nord Højstrupvej - Syd Jylllingevej Kirkebjerg Allé Svenstrupvej Slotsherrensvej 

Haveaffald 

09-05-2013 09-05-2013 28-05-2013 27-05-2013 10-05-2013 27-05-2013 

06-06-2013 06-06-2013 25-06-2013 24-06-2013 07-06-2013 24-06-2013 

04-07-2013 04-07-2013 13-08-2013 12-08-2013 05-07-2013 12-08-2013 

22-08-2013 22-08-2013 10-09-2013 09-09-2013 23-08-2013 09-09-2013 

19-09-2013 19-09-2013 08-10-2013 07-10-2013 20-09-2013 07-10-2013 

17-10-2013 17-10-2013     18-10-2013   

Papir 
19-06-2013 19-06-2013 05-06-2013 05-06-2013 19-06-2013 15-05-2013 

14-08-2013 14-08-2013 31-07-2013 31-07-2013 14-08-2013 10-07-2013 

09-10-2013 09-10-2013 25-09-2013 25-09-2013 09-10-2013 30-10-2013 

Farligt affald 20-06-2013 10-07-2013 10-07-2013 11-07-2013 20-06-2013 10-07-2013 

19-09-2013 09-10-2013 09-10-2013 10-10-2013 19-09-2013 09-10-2013 

Storskrald 02-07-2013 02-07-2013 01-07-2013 02-07-2013 09-07-2013 27-06-2013 

01-10-2013 01-10-2013 30-09-2013 01-10-2013 08-10-2013 26-09-2013 



 

 

Udlån af borde, stole og telte 

Foreningen råder over nogle pavilloner, der kan bruges til vores grundejeres havefester o.lign. 

 Pris pr. telt: kr. 200 

 Pris for borde – uanset antal: kr. 100 

 Pris for stole – uanset antal: kr. 50 
 

     

Telt 3 x 9 meter – til ca. 25 personer. Telt 4 x 8 meter – til ca. 30 personer. Telt 5 x 8 meter. 
Kontakt: Torben G. Hertel, Havdrupvej 82, 2700 Brønshøj. Tlf. 30 38 11 10. Mail: hertel@privat.dk. 
 

 
Bestyrelsens kontaktinfo 
 
Sune B. Krings 
Formand og sekretær 
Egelykkevej 19 
2720 Vanløse 
Tlf. 22 61 20 19 
sbkrings@gmail.com 
 
Torben G. Hertel 
Næstformand 
Havdrupvej 82 
2700 Brønshøj 
Tlf. 30 38 11 10 
hertel@privat.dk 
 
Anders Theil 
Kasserer og anlægsudvalg 
Havdrupvej 109 
2700 Brønshøj 
Tlf. 38 74 61 55 
Theil.anders@gmail.com 
 
Erik Jønsson 
Bestyrelsesmedlem og 
vejudvalg 
Egelykkevej 15 B 
2720 Vanløse 
Tlf. 38 71 35 95 
be.j@mail.dk 

Per Tingman Møller 
Bestyrelsesmedlem 
Højstrupvej 5 
2720 Vanløse 
Tlf. 38 74 13 36 
tingman@mail.tele.dk 
 
Kirsten Laage-Petersen 
Bestyrelsesmedlem 
Slotsherrensvej 30 
2720 Vanløse 
Tlf. 38 71 75 11 
laage@c.dk 
 
Rosa Winther 
Bestyrelsesmedlem og 
anlægsprojekt 
Fuglsang Allé 139 
2700 Brønshøj 
Tlf. 30 29 92 29 
rosa_winther@hotmail.com 
 
Winie Sørensen 
Bestyrelsessuppleant 
Højstrupvej 26 B 
2720 Vanløse 
winie.gf@hotmail.com 
 
Rasmus Pedersen 
Bestyrelsessuppleant 
Højstrupvej 23 A 
2720 Vanløse 
Tlf. 51 92 82 36 
rasmus.pdrsn@gmail.com 

Revisorer: 
Egon Nielsen 
Jyllingevej 26 
2720 Vanløse 
Tlf. 38 71 91 47 
 
Jesper Krogdahl 
Astrupvej 7 
2700 Brønshøj 
Tlf. 38 80 01 77 
 
Jesper Puch Hansen 
Revisorsuppleant 
Højstrupvej 53 A 
2700 Brønshøj 
Tlf. 38 60 16 17 
puch.hansen@it.dk 
 
Rex Andersen 
Revisorsuppleant 
Havdrupvej 120 
2720 Vanløse 
Tlf. 38 76 13 40 


