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 Kommunalbestyrelse hjælp? 
 

Læs inde i bladet om vore henvendelser til kommu-
nalbestyrelsen. 
 

Skal vi betale for al vedligeholdelse af Præstefælled-
vej? 
Hvad kan vi gøre for at hindre fremtidige unødige 
opgravninger og umulige reetableringer? 
 
Skal en kommune bare kunne udstede gravetilladelser 
uden ansvar for følgerne? 
 
Skal det fortsat være muligt at unddrage sig medlem-
skab af G/F Grønnehave? 
Læs inde i bladet—og få svar på nogle af  spørgsmå-
lene 

Gør det nu! - Gas, sprøjt eller lug!! - Fjern ukrudtet fra fortovet og vejen—fej vejen!  

 Legeplads fornyes. 
 

Legepladsen på Hjallerup Alle renoveres. 
I midten af august rives legeborg ned og erstattes af en 
ny.   
Legeborgen er efterhånden så slidt og rådden at den  
udgør en fare for børnenes leg. 
En gruppe af grundejere fortrinsvis fra Hjallerupvang 
har udarbejdet et forslag til en ny legeborg. Gruppen 
tager sig også af det praktiske arbejde med at opføre 
legeborg i solide materialer. 
Legepladsudvalget tager sig af nedrivning af den gam-
le borg. 
Udvalget vil gerne have hjælp til dette  i uge 34 —

henvend dig til Rasmus J. fra bestyrelsen. 

www.groennehave.dk 
Hjemmesiden har fået ny layout med en række nye tiltag. Du kan nu skrive direkte til bestyrelsen, booke foreningens 
telt og tilmelde dig nyhedsbrev. Med tiden vil nyhedsbreve afløse Grønnehave Nyt 
Opdateringen af hjemmesiden har været en nødvendighed for at alle bestyrelsesmedlemmer kan uploade til site. 
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Grønnehaves bestyrelse 

 Formand:  
(Information, veje og legepladsudvalg) 
 

Helge Dybdahl 
Ingstrup Alle 23B 
tlf.: 32 51 19 12 
formand@groennehave.dk 
 

 Næstformand:  
(Sekretær , fastelavns– og legepladsudvalg) 
 

Lena Frydensberg-Holm 
Skarrildvej 5 
tlf.: 33 25 90 29 
sekretaer@groennehave.dk 
 

 Kasserer: 
 

(Økonomi) 
 

Willy Schneider  
Vadum Alle 19  
tlf.: 32 51 83 72  
kasserer@groennehave.dk 
 

 Bestyrelsesmedlem:  
(Snerydningskontakt, vej– og legepladsudvalg) 
 

Jørgen Sommer 
Jerslev Alle 16 
tlf.: 32 51 32 46 
joergen@groennehave.dk 
 

Bestyrelsesmedlem:  
(Fastelavns— og legepladsudvalg) 
 

Rasmus Jørgensen  
Præstefælledvej 106B  
tlf.: 32 54 46 86  
rasmus@groennehave.dk 
 

Suppleant: 
(Informationsudvalg) 
Søren Stahlfest Møller 
Ingstrup Alle 24 
Tlf. 32 52 59 79 
 

Suppleant: 
(Vejudvalg) 

Jesper Kühl 

Vittrup Alle 27 
Tlf. 50 74 04 14 

 
 
 

 
 

Grønnehave Nyt udgives af G/F Grønnehave  
og uddeles til foreningens medlemmer 

 

G/F Grønnehave omfatter et parcelhusområde med 450 
boliger i Tårnby Kommune på Vestamager. 

 
Indlæg til bladet sendes til ansvarshavende: 

 
Helge Dybdahl, Ingstrup Alle 23B, 32511912 

 formand@groennehave.dk 
 

For mere information:  www.groennehave.dk 
 

Deadline til næste nummer: 1. februar 2014 

Indbrud 
 

Indbrud det er noget de andre har—troede vi. 

Indbrud kan kun ske hvis man er væk fra huset—måske 

i længere tid—troede vi. 
 

Midt om natten borede indbrudstyve hul i terrassedøren, 
listede et redskab gennem hullet og var inde i stuen på 
kort tid. 
3 meter fra med åbne døre på første sal lå vi og sov! 
Tyvene blev åbenbart forstyrrede for kun få ting blev stjå-
let inden de forlod huset igen. 
De fortsatte til 3 andre nærliggende huse. Her pillede de 
bl.a. ruder ud af døre for at komme ind , men gav sig tid 
til at sætte ruder nødtørftigt på plads inden de igen forlod 
gerningsstedet. 
Hvad gør man så? 
 Kan man overhovedet sikre sig fuldstændigt? Næppe! 
 
Vi fik terrassedørsgreb med lås på—så hjælper det i det 
mindste ikke at bore hul i døren. 
Man kan også sætte sine ruder i silikone, så de er svære at 
få af. 
De vigtigste råd må nok stadig være at træffe aftaler med 
naboen, når man ikke er hjemme 
Vi vil ikke have alarm installeret med abonnement hos en 
eller anden udbyder. 
Men man kan faktisk sætte alarm op og selv styre hvem, 
der får indbrudsalarmen ved hjælp af sin mobiltelefon. 
Der er forskellige firmaer, der sælger dette udstyr—læs 
f.eks. på siden -sikkerthjem.dk- 
 
 

 

Grønnehaves bankkonto i Nordea  
reg.nr.:0165 — konto nr. 6880912524 
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Ad 1.Valg af dirigent. 
 

Foreningens formand, Helge Dybdahl, bød 
forsamlingen velkommen til generalforsamlin-
gen og foreslog Hans Petersen som aftenens 
dirigent. Der var ingen andre forslag, og der-
med var Hans Petersen valgt. 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, 
at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
Dernæst gav han ordet til formanden. 
 

Ad 2. Formandens beretning. 
Helge henviste til den skriftlige beretning, som 
var uddelt sammen med indkaldelsen i Grønne-
have Nyt. Dernæst blev den skriftlige beretning 
suppleret med følgende.  

Arbejder udført i 2012: 
 
Det der står med kursiv, er tilføjelser efter den spørgerun-
de, som dirigenten tog efter beretningen. 
 
Udgravninger / udbedringer: 
Der har været holdt vejeftersyn med DONG, som nu har 
reetableret de fejl, som vi havde påtalt. 
Der er stadig mange fliser og andet, der ikke er tilfredsstil-
lende reetableret af firmaet Kamco der arbejdede for 
Dansk Kabel TV. Arbejdet blev overgivet til et andet en-
treprenørfirma, som gjorde det godt. Efter endnu et år skal 
der igen være vejsyn med Dansk Kabel TV. 

 Referat af 

Grundejerforeningen Grønnehaves 

ordinære generalforsamling 
  

Onsdag den 20. marts 2013 på Pilegårdsskolen 
 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Indkomne forslag. 
4.    Regnskab. 

Aflæggelse af regnskab for 2012. 
Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og lønninger for 2013. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

5. Valg af bestyrelse. 
Valg af formand (Helge Dybdahl modtager genvalg) 
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Jørgen Sommer og Rasmus Jørgensen modtager genvalg) 
Valg af to bestyrelsessuppleanter (Søren Stahlfest Møller og Jesper Kühl modtager genvalg). 

6. Valg af revisor. 
Valg af revisor. (Anne Sommer modtager genvalg) 
Valg af revisorsuppleant. (Boe Andersen modtager genvalg) 

7. Eventuelt. 
 
 

G/F Grønnehaves bestyrelse 
Helge Dybdahl  Formand   
Lena Frydensberg-Holm Næstformand 
Willy Schneider  Kasserer  
Rasmus Jørgensen  Bestyrelsesmedlem    
Jørgen Sommer  Bestyrelsesmedlem  
Jesper Kühl Suppleant 
Søren Stahlfest Suppleant 
 
Der var mødt 40 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen. 

Referat af generalforsamling fortsættes side 6 
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Spørgsmål til kommunalbestyrelsen 
Vi har i grundejerforeningen længe undret os . 
Undret os over at grundejerforeningen skal stå for vedligeholdelse af Præstefælledvej, når nu det også er beboere fra andre 
foreninger der benytter vejen . Der er beboere fra andre foreninger, der slet ikke kan komme ud, hvis de ikke benytter vore 
veje.  
Undret os over hvem der egentlig ejer Præstefælledvej, det er nemlig ikke som det ellers er for sædvane på vore andre veje, 
grundejerne der ejer vejen ud til midten af vej. 
Undret os over at vi ikke på hver parcel kan få tinglyst medlemskab af foreningen. 
Undret os over at selskaber kan grave vore fortove op uden at reetablere i forsvarlig stand. 
Vi har på baggrund af ovenstående stillet spørgsmål til kommunalbestyrelsen samt ansøgt om ændring af Præstefælledvejs 
status. 
 
Her er en af henvendelserne til kommune—se også side 5 og side 7 

Til kommunalbestyrelsen i Tårnby kommune 
 

Vedr.: Status for Præstefælledvej ønskes ændret fra privat fællesvej til kommunalvej 
 

Grundejerforeningen Grønnehave ansøger om, at status for det stykke af Præstefælledvej, som 

ligger fra Brønderslev Alle ned til Hjallerup Alle, ændres fra en privat fællesvej til en kommunal 

vej. 

I den nuværende situation står Grundejerforeningen Grønnehave for vedligeholdelse af denne del af 

Præstefælledvej, til trods for at det også er fordelingsvej til tilstødende grundejerforeninger. Det er 

derfor rimeligt, at en bredere kreds af borgere bidrager til vedligehold af vejen. Funktionen af den 

omtalte del af Præstefælledvej er sammenlignelig med de andre  fordelingsveje i området, 

Munkebjergvej og Brønderslev Alle, som begge er kommunale veje. 

Tårnby kommune har valgt at anlægge kommunale institutioner i området, uden anden økonomisk 

medvirken til at vedligeholde vejen end at være enkelt medlem af grundejerforeningen. Vi hilser 

tiltag som placering af institutioner, legepladser eller små private butikker i vores beboerområde 

velkomment, da det kan skabe liv i området. Den øgede trafik modsvarer dog ikke det enkelte 

medlemskab af grundejerforeningen, men tilsiger en kommunal status for hele Præstefælledvej. 

Vi finder det derfor rimeligt, at vejen bliver en kommunal vej, så udgifterne til vedligehold af vejen 

påhviler en bredere kreds af kommunens borgere. 

Hvis kommunen på baggrund af disse principielle argumenter ikke finder det rimeligt, at det 

omtalte stykke af Præstefælledvej bør være en kommunal vej, mener vi, at kommunen subsidiært 

bør bekoste en ny asfaltering af vejen inden for de nærmeste år. 

Vi renoverede for 11 år siden alle vores veje og fortove med nye fliser, kantsten og asfalt. Siden 

renoveringen har kommunen inden for de seneste år ustedt gravetilladelser til to opgravninger 

umiddelbart efter hinanden i forbindelse med at først DONG nedgravede elkabler og fibernet og 

Dansk KabelTV sidenhen nedgravede TV-kabler. Reetableringen af veje og fortove efter dette 

arbejde blev udført meget mangelfuldt, og det har kostet os mange kræfter og ressourcer at få 

virksomhederne til at udbedre skaderne. Vi er godt klare over, at forsyningsvirksomheder 

nødvendigvis må grave i fortove og veje for at skabe den bedste forsyning, men reetableringerne 

halter. 

Præstefælledvej lider endvidere af en dårlig opgravning og mangelfuld reetablering efter 

nedlægning af naturgasrør i 1990érne, hvilket har medført en gradvis sænkning af vejen. 

Disse forhold og vejens status som fordelingsvej til et større område og kommunale institutioner i 

området indebærer, at vejen igen trænger til istandsættelse. I en tilsvarende situation på en af vore 

andre fordelingsveje – den kommunale vej Brønderslev Alle – valgte kommunen tidligere på året at 

lægge et nyt lag asfalt på. 

Grønnehave er en større grundejerforening med ca. 450 grundejere spredt på ca. 5 km vej i området 

mellem Englandsvej og Munkebjergvej. Yderligere oplysninger om g/f Grønnehave kan findes på vores 

hjemmeside – . 

Vi imødeser et svar fra kommunalbestyrelsen. 

 

Med venlig hilsen 

Helge Dybdahl 

Fdm. G/F Grønnehave 
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Hvis der er grundejere, som ikke er tilfredse med at skulle 
vente til dette eftersyn, så opfordres man til selv at hen-
vende sig til Teknisk Forvaltning i Tårnby Kommune. 
 
Vandafledning: 
Der var intet at bemærke ud over det, der står i den skrift-
lige beretning. 
 
Snerydning: 
Generelt er der tilfredshed med snerydningen. 
En enkelt bemærkning om at det er uhensigtsmæssigt at 

vente med at rydde sneen til den er kørt fast. 

 

Legeplads: 
Vi håber at den lille gruppe fra Hjallerupvang vil gøre 
alvor af at etablere en ny ”legeborg”. Under alle omstæn-
digheder holder den gamle ikke ret meget længere på 
grund af tæring. 
 
Arrangementer: 
Fastelavnsfesten 2012 blev igen et lokalt tilløbsstykke. 
  

Arbejder 2013: 
Bestyrelsen har sendt 2 skrivelser til Kommunalbestyrel-
sen, som bliver behandlet på kommunalbestyrelsesmøde i 
april måned. Se nærmere i den skriftlige beretning og på 
hjemmesiden. 
 

Ny hjemmeside: 
Formanden fortalte, at vi har iværksat en ny hjemmeside, 
som vil blive brugervenlig for alle. Der bliver bl.a. mulig-
hed for at tilmelde sig en nyhedsmail, for direkte tilmel-
ding til arrangementer og for kommunikation med besty-
relsen. 
 
Formandens beretninger blev godkendt med klapsalver. 
 
 
Ad 3 Indkomne forslag. 

 
Der var ingen indkomne forslag. 
 

Ad 4 Regnskab. 
 

Aflæggelse af regnskab for 2012. 
Kassereren Willy Schneider gennemgik det reviderede 
regnskab, som kan ses i Grønnehave Nyt og på hjemme-
siden. 
Kassereren berettede, at bestyrelsen har efterkommet 
ønsket om at placere en del af foreningens formue på en 
fastforrentet konto. Der er nu sat 300.000 kr. af forenin-
gens beholdning på en konto i 3 år med en årlig rente på 
1,75 %. 
Som man kan se af regnskab og budget, har bestyrelsen 
vanskeligt ved at skabe det budgetterede underskud. Men 

det er vel ikke så ringe endda. 
 Der var ingen bemærkninger til regnskabet. 

 

Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent 

for 2013. 
 

Der var et spørgsmål til budgetpunktet Information som 

er sat op med 5.000 kr. Kassereren begrundede det med 

indkøring af den nye hjemmeside, og at det forventedes at 

være en engangsforeteelse. 

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
Det blev vedtaget med applaus. 
Da der ikke var flere spørgsmål, konstaterede dirigen-
ten, at regnskab og budget var godkendt. 

 
 

Ad 5 Valg af bestyrelse. 
Valg af formand:  
Helge Dybdahl blev genvalgt 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
 Rasmus Jørgensen og Jørgen Sommer blev genvalgt 
Valg af to bestyrelsessuppleanter:  
Jesper Kühl og Søren Stahlfest Møller blev genvalgt. 
 
Ad 6 Valg af revisor. 
 
Valg af revisor. Anne Sommer blev genvalgt. 
Valg af revisorsuppleant. Boe Andersen blev genvalgt. 

 
Ad 7 Eventuelt. 

 
Slutteligt konstaterede dirigenten at generalforsamlingens 
dagsorden var udtømt og takkede for god ro og orden. 
 
Formanden sagde tak til dirigenten og indbød til en bid 
brød. 

 

 

Klager efter  opgravninger 
 

 

 

 

 
 

 

Klager vedr. fortove eller vejes tilstand efter opgrav-

ninger rettes til  

Teknisk forvaltning - Tårnby Kommune: 

 Enten via mail til: kommunen@taarnby.dk —- eller 
telefonisk til 32471545/46. Grønnehave bedes informe-

ret skriftligt om klagen. Helst på mail til: for-

mand@groennehave.dk 

Generalforamlingsreferat—fortsat fra side 3 
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Nye naboer i 2012 

 
Dina Sivertsen og Cliff Jensen Svejbæk Alle 3 
Lars Hansen og Jannie Petersen Ingstrup alle 18B 
Charlotte og Martin Bagge Munkebjergvej 71 
Christine og Thomas Andersen Saltum Alle 11 
Mark Hutchins Jerslev Alle 57 
Sadiq og Aiaa Alfatlawi Ilbro Alle 35 
Sophia Yigzaw og Rene Høyer Ingstrup Alle 37B 
Anne Lise Olsen og Asger Høg Ingstrup Alle 35C 
Louise Madsen og Hans Clausen Vittrup alle 15B 
Elisa og Thomas Frank Jerslev Alle 50 
NN Brønderslev Alle 50 
Robert Hansen og Mette Viltoft Jerslev Alle 29 
Anne og Leif Corfixsen Hjallerup Alle 22B 
Janne Nielsen og Thomas Hansen Blåhøjvej 3 
Nurean og Shafiq Mohammad Præstefælledvej 121 

 

 
 

Tinglyst medlemskab af foreningen 
 

Vi skrev til kommunalbestyrelsen  
 

Og fik dette svar 

 Tinglyst medlemskab af G/F Grønnehave  
 
Vi henvender os til kommunalbestyrelsen for 
at få hjælp til at løse et grundlæggende pro-
blem i vores grundejerforening. 
 

I vores område er medlemskab af grund-

ejerforeningen ikke tinglyst! 

 
Vi har ikke præcise oplysninger, om hvorfor 
det er sådan, men kan se jf. vedlagte bilag, at 
der engang har været tingslyst medlemskab. 
Andre grundejerforeninger i området har da 
også tinglyst medlemskab. 
 Den manglende tinglysning medlemskab af 
grundejerforeningen betyder at ca. 50 af de 
450 grundejerne ikke bidrager økonomisk til 
vedligeholdelse af veje og vandafledning samt 
til betaling for fælles tiltag som f.eks. sneryd-
ning af veje. 
Principielt skal de grundejere, der ikke er med-
lem selv stå for vedligeholdelse af veje, forto-
ve og vandafledning samt rydde sne. 
Men det er praktisk umuligt at gennemføre en 
økonomisk differentieret vedligeholdelse, lige-
som det heller ikke er muligt at få en snerydder 
til at skulle løfte kosten ud for ikke medlem-
mer. 
På sigt betyder den nuværende tilstand, at for-
eningen ikke kan løfte vedligeholdelsespligten. 
Vi ønsker at ønsker at kommunalbestyrelsen 
tager initiativ til at muliggøre tinglyst medlem-
skab af foreningen. 
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 Genbrug 
Storskrald, haveaffald og papir afhentes på følgende 

 dage i Grønnehave 
 

Bindslev Allé fjerde mandag 
Blåhøjvej fjerde mandag 
Brønderslev Allé fjerde tirsdag 
Estvad Allé  anden mandag 
Hjallerup Allé fjerde mandag 
Høgildvej fjerde mandag 
Ilbro Allé anden mandag 
Ingstrup Allé tredje mandag 
Jerslev Allé tredje mandag 

Jetsmarkvej anden mandag 

Munkebjergvej anden tirsdag 
Præstefælledvej første mandag 
Råbjerg Allé  anden mandag 
Saltum Allé fjerde mandag 
Skarrildvej fjerde mandag 
Svejbæk Allé  tredje mandag 
Sønderholm Allé tredje tirsdag 
Timringvej tredje mandag 
Vadum Allé fjerde mandag 
Vittrup Allé anden mandag 
Vårvej fjerde mandag  

Renovation 
 

Hvis du ikke har fået hentet dagrenovation, papir, ha-
veaffald eller storskrald kan du kontakte: 

 

Marius Pedersen A/S 
tlf:  5150 7219 

 

 

 

 

 

Nærmeste genbrugsplads: 
 

Kirstinehøj 
 
 Kirstinehøj 25 C, 2770 Kastrup 
  
 Åbningstider: 
 Man - fredag kl. 10.00-20.00 (vinter kl. 18) 
 lørdag og søndag kl. 10.00-17. 

Loppemarked  
Lørdag d. 31. august 2013 

 Der vil som sædvanligt være loppemarked på legepladsen sidste lørdag i august.  
 

Tilmelding til loppemarked—senest en uge før 
kontakt: Hans og Susanne Kofoed, Blåhøjvej 4 - tlf.  3252 2711   
Yderligere orientering på www.groennehave.dk fra 15 august. 

 

Betaling af kontingent—tilmeld til Nets (PBS) 

 
Tilmeldingen til Nets gør det billigere for foreningen, og betalingen af kontingent via betalingsservice er meget nem-
mere for jer.  

 

Derfor opfordres I til at tilmelde jer. 

 

Det gøres ved hjælp af det tilsendte girokort, eller gennem jeres bank. Hvis I betaler via netbank, skal I huske at 

skrive navn og adresse for at blive registreret. Denne betalingsform betyder imidlertid, at kassereren skal indta-

ste hver enkelt betaling i regnskabet, mens det foregår automatisk, når der betales via Nets. 


