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Referat af bestyrelsesmøde i GEH den 12. januar 2023 
 
Deltagere: Birgitte Wittendorff (formand), Stine Tarhan (formand for Vejlauget), Bjørn Rasmussen, 
Inger Johansen, Lars Christensen, Gitte Østergaard Nielsen (referent) 
Afbud: Johanna Sterner 
Mødet blev holdt hos Bjørn. 

 
Godkendelse af dagsorden og seneste referat  
Dagsorden blev rettet til og referat af 27/10 2022 godkendt. 
Som et nyt fast punkt til dagsordenen tilføjes ’Henvendelse fra beboere’. 
 
2.  Nyt fra formanden 
Nyeste fra Birgitte kommenteres under punkterne nedenfor. 
 
3.  Nyt fra kassereren 
Lars har færdiggjort regnskab for kalenderåret 2022. Det sendes derfor nu til de to revisorer til godkendelse. 
Foreningens økonomi er god, idet der står ca. 90.000 kr. på kontoen. 
Lars fik o.k. til at destruere papirmateriale, som er mere end fem år gammelt, desuden findes det meste fortsat i 
elektronisk form. 
 
4.  Nyt fra Vejlaugets formand 
Der suges brønde den 19/1. Dette er meldt ud til alle beboere. 
En enkelt beboer har gentagne gange klaget over fejningen.  
Flere beboere var utilfredse med snerydningen.  
Vores aftale går ud på, at der saltes, når der bliver varslet glatte veje og snefald op til 3-5 cm sne. 
Saltning fungerer ved temperaturer på, eller lidt under, frysepunktet, men ikke hvis det bliver så 
koldt, som vi havde i længere perioder i december. Desværre glippede den første saltning for firmaet 
denne gang pga. en fejl i firmaets liste over vejene, hvilket de har beklaget mange gange. 
Hvis der falder mere sne end 3-5 cm, bliver der ryddet med fejeblad, så vejbanen holdes farbar, men 
ikke nødvendigvis helt fri for sne. Der fejes ikke med kost, da dette vil få grus og småsten fra vejbanen 
til at sprøjte op på parkerede biler. Det er vejbanen, der holdes farbar i det omfang det er muligt 
udenom parkerede biler, dvs. man skal ikke forvente, at der nødvendigvis kan ryddes ud i alle hjørner. 
Det er en fordel, hvis så mange biler som muligt parkerer på egen grund. 
Kommunen salter og rydder de større gennemgående veje rundt om området efter deres egen plan, og 
rydder også cykelstierne. Vi kan ikke forvente, at vores ordning i et og alt følger kommunens plan, da 
deres forpligtelser ift. de større veje er anderledes end det niveau, vi betaler for. 
Det er fortsat de enkelte grundejeres ansvar at rydde fortovet ud for egen grund. Fortovene i området 
er af så forskellig beskaffenhed, at der ikke har været opbakning til en fælles ordning om rydning af 
disse. 
 
5. Nyt fra udvalg 
Bjørn berettede om seneste nyt fra legepladsudvalget. Bjørn har fået oplyst, at der fra naboforeningen 
Egegaarden på senest afholdte generalforsamling blandt de fremmødte blev givet grønt lys for projektet, som 
det er beskrevet af udvalget, dvs. placering af og indkredsning af de konkrete redskaber. Desuden vil 
naboforeningen bidrage med 30.000 kr. under forudsætning af, at projektet endeligt accepteres af kommunen.  
Efterfølgende har naboforeningen trods beslutningen fra generalforsamlingen imidlertid bragt indvendinger på 
bane, hvorfor Bjørn udformer endnu en skrivelse om sagen med argumenter mod disse indvendinger. 
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Osmani har tidligere skriftligt accepteret projektet, men seneste oplysninger fra kommunens jurister peger i en 
anden retning, hvorfor der fortsat afventes endelig reaktion fra kommunen.  
Gitte og Lars vil sørge for, at de to ødelagte mål på plænen snarest fjernes. Bjørn bestiller to nye mål af bedre 
kvalitet. 
 
Der har endnu ikke været afholdt møde i hjertestarterudvalget. 
Det grønne udvalg venter på initiativ fra kommunen. 
Sommerfestudvalget, som aktuelt består af Kathrine (Is. 9B), Louisa (Sj. 19) og Paulina (Sj. 11), vil gerne have 
lidt flere med. Christina (Fy. 1) vil formentlig gerne bistå. Birgitte er i år bestyrelsens kontaktperson. 
Birgitte har søgt kommunen om tilladelse til at benytte plænen den 19/8 og har nu fået grønt lys. Birgitte vil 
også søge om tilladelse til at rejse en hoppeborg. En pølsevogn må foreningen for eksempel ikke leje til festen, 
da der ikke må føres køretøjer på hjul på plænen. 
Birgitte kontakter Louisa for at høre om fastelavnsfesten, som igen må rykkes til nederste del af Fynsvej, da der 
ikke må ophænges noget i træerne på plænen. Lars undersøger i regnskaberne, hvorvidt der tidligere er givet 
tilskud til afholdelse af fastelavnsfest. 
 
Affaldsindsamlingsdagen bliver formentlig søndag den 25. marts. Søren spørges, om han igen vil stå for 
arrangementet. 
 
6. Henvendelse fra beboere 
En beboer har tidligere til kommunen klaget oven en nylig plantet hæk, som er placeret så langt ud mod 
vejsiden, at den befinder sig uden for skel. Kommunen har svaret klager, at den vil forholde sig til sagen, når 
kommunen pr. 1. april 2023 overtager ansvaret, når Egegaardsvej ændrer status fra privatvej til offentlig vej. 
Klager har bedt bestyrelsen om at gå ind i sagen. Der var i bestyrelsen enighed om ikke at gå ind i denne sag, 
bl.a.fordi det fremadrettet er kommunens opgave. Dette vil Birgitte orientere klager om.    
   
7. Johannas to orienteringsbreve 
Johanna havde tilrettet to orienteringsbreve, dels velkomstbrevet og dels brevet om bestyrelsens holdning i 
konfliktsager. Begge blev drøftet, og Gitte sender de få rettelser til Johanna. Det blev besluttet, at brevet vedr. 
konfliktsager præsenteres på generalforsamlingen af Birgitte i forbindelse med de to landskabsarkitekters 
oplæg. Først derefter sendes brevet ud til alle. 
 
 8. Generalforsamling 2023 
På mødet aftalte vi datoerne 29/3 og 30/3 som mulige for afholdelsen. De to landskabsarkitekter Uffe Wainø og 
Vibeke Nellemann har lovet at holde et mindre indlæg på generalforsamlingen, men de skal selvsagt nikke til 
datoen først. Gitte kontakter dem om det.  
Derefter kan Birgitte kontakte Claus i Brugsen om lån af lokale og også spørge, om han evt. 
har forslag til en mindre, men mere spændende servering end den vanlige med blot chips, øl og vand. 
Søren spørges, om han igen vil være vores mødedirigent. 
På kommende bestyrelsesmøde vil vi drøfte afholdelsen af generalforsamlingen.  
 
9. Fremtidig vejpasning 
Fra den 1/4 2023 overgår Egegårdsvej og halvdelen af Islandsvej som bekendt igen til kommunen, 
som derefter har ansvaret for vejenes tilstand og vedligeholdelse inkl. glatførebekæmpelse og fejning 
af kantsten.. 
Kommunen har i brev af 22/12 varslet, at de mod betaling vil tilbyde de øvrige private fællesveje en 
ordning vedr. glatførebekæmpelse og fejning, som man kan tilslutte sig i fællesskab. Denne skrivelse 
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gennemgik Stine på mødet. Når kommunen har sendt nærmere besked om pris og vilkår for dette, vil 
grundejerforeningen og Vejlauget forholde sig til tilbuddet 
  
 
11. Eventuelt og næste møde 
Osmani har på et møde oplyst om nye regler om muligheder for lavere fart på vores veje. Bjørn har skrevet til 
kommunen om at få fjernet de skilte på stikvejene, hvor hastighedsbegrænsningen på 30 km/t ophæves, men 
har ikke modtaget et svar. På Ingers opfordring vil Bjørn også via appen Tip Lyngby-Taarbæk informere 
kommunen om sagen. 
Når datoen er endelig fastsat for GF, sender Lars besked herom ud til alle samt besked om datoen for 
affaldsindsamlingen. 
På næste bestyrelsesmøde er der to emner: Fremtidig vejpasning og Generalforsamlingen. 
 
Mødet holdes torsdag den 16/2 kl. 19.30 hos Inger (Sj.16). 


