
Parcelforeningen 

Bjørnsholms Villaby 

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen Bjørnsholm Villaby 

Lørdag den 26/8 2017. 

Ad 1: Valg af dirigent og referent 
Felix Fredens blev valg som dirigent og Louise Reitz blev valgt som referent. 

Ad 2: Godkendelse af referat fra sidste år (ligger på vores hjemmeside www.hjoernsholm.net) 

Referatet blev godkendt. 

Ad 3: Formandens beretning 
Da den valgte formand, Bo Abrahamsson, fraflyttede midt i perioden konstituerede bestyrelsen Morten 
Gatzwiller som ny formand frem til næste ordinære valg. Morten er imidlertid også fraflyttet foreningen pr. 

1. august, hvorfor jeg (Louise) lovet at tage mig af formandens beretning.

Jeg kan - med fare for at gentage beretningen fra sidste år- konstatere, at det forløbne år har været ganske 

stille. 

Velkommen til nye beboere 
Bestyrelsen vil gerne byde en særlig velkomst til nye medlemmer i foreningen. Det drejer sig om: 

• Damhusdalen 106

• Hvidovrevej 23

• Pantervej 2

• Løvevej 7

Vedligeholdelse af veje og fortove 
Efter bestyrelsens årlige vejgennemsyn konstaterede vi, at det i år var nødvendigt at reparere vores veje flere 
steder pga. huller og lunker. 
Vi fik to tilbud, og indgik en aftale med Colas. Vejene og fortov blev renoveret i uge 33. Vi har prioriteret 

de steder, hvor der er størst fare for trafikken og størst slid. 
Prisen er 89.500 kr. ex moms. Den post kommer dog først med i næste års regnskab. 
Vi undskylder, at der inden vejarbejdet ikke kom brev ud til alle i grundejerforeningen. Dette havde vi aftalt 
med Colas, at de skulle stå for, men det undlod de. Vi skrev i stedet opslag på vores Facebook side nogle 

dage før opstart. 

Snerydning 
Vi har desværre haft en enkelt hændelse, hvor en cyklist er faldet på vejen i snevejr. Cyklisten mente som 
udgangspunkt, at det skyldtes manglende snerydning og krævede erstatning af foreningen for ødelagte 
mobiltelefoner m.m. Hun frafaldt dog senere sit krav mod foreningen. 
Ikke desto mindre skal vi opfordre til, at man får ryddet sne, så ingen kommer til skade som følge af glatte 
fortove eller veje. Det er den enkelte grundejers ansvar at holde fortov og vej fri for sne og is. 

Jordforurening 
Der har siden seneste generalforsamling ikke været oprensning af grunde. 

Sommerfest 








