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Referat fra GRUNDEJERFORENINGEN VED KAGSÅs generalforsamling 

afholdt i Kagsåkollegiets festsal søndag den 27. februar 2022. 
 
 

 
Pkt. 1. Valg af dirigent: 
 
Uffe, VK 58, blev foreslået af bestyrelsen og valgt. 
 
Pkt. 2. Protokol og beretning: 
 
Formanden bød velkommen og nævnte, at protokollen var ajourført og fremlagt til dem, der måtte ønske at 
se den. Vi valgte som andre foreninger at udsætte sidste års generalforsamling pga. corona. Ang. punkt 5 - 
valg - har vi, som andre foreninger også har praktiseret, opstillet dem, som skulle have været på valg sidste 
år. Vores fællesareal mod Kagsåkollegiet forventes at være færdigt og åbnet igen i løbet af april, og vi 
forventer at modtage en erstatning på omkring 20.000 kr., fordi vi får en kloakledning på området og for de 
gener/restriktioner, det medfører. Vi vil udlægge området mest muligt med ”vilde” blomster (eng). 
Omlægning af Kagsåparken (engen) over mod Herlev vil nok først for alvor starte i 2023.  
Vi har fået henvendelser vedr. fjernvarme, der hører under Vestforbrændingen, og jfr. det vi har kunnet 
læse i pressen (bl.a. Herlevbladet), vil vi nok først kunne se frem til fjernvarme omkring 2030. Vi har skrevet 
til Vestforbrændingen og kommunen, om det evt. kan fremskyndes, og at vi indgår i en samlet plan. Vi kan 
ikke installere varmepumper her på vejen pga. støjen, da vi ligger så tæt på hinanden. 
Vores fællesareal, ”skoven” for enden af første stikvej, afventer, at vi får aftalt med ”naboerne” omkring 
beskæring/fældning af et større træ. Når det er aftalt, vil vi få professionel hjælp til dette.   
Derudover har vi kun almindelig vedligehold på budgettet og i vores planer for 2022. Vi vil overveje at bruge 
den kommende ”erstatning” til etablering af eget ”skur/container” på vores fællesareal (ved bålpladsen), 
hvis det er muligt, som erstatning for den lejede garage, som efterhånden er blevet forholdsvist dyrt. 
Jeg vil til slut bede om, at vi alle prøver at få samarbejdet os imellem til at fungere optimalt, da vi ikke løser 
alle problemer med regler, facebook-opslag etc., det er her også vigtigt fra min side som formand for 
Grundejerforeningen at pointere, at det fremadrettet nok bør fremstå lidt mere klart, i hvilken rolle man 
udtaler sig, og vi vil her bestræbe os på, at det klart fremgår, når det er i foreningsregi. 
Nu hvor der er ved at komme flere børn på vejen igen, vil vi gerne (som tidligere) sponsorere, hvis nogen 
vil afholde fx Fastelavnsarrangement for vejens børn. 
 
Pkt. 3. Regnskab: 
 
Regnskabet blev fremlagt af Thomas, og det blev nævnt, at det også allerede lå tilgængeligt på hjemmesiden. 
Opret gerne en fast betaling i jeres netbank, så glemmer man ikke at få betalt, og det vil være en stor hjælp 
for os i bestyrelsen. Det godkendte regnskab kan ses på http://vedkagsaa.dk/. 
 
NB!  
Vi vil fremadrettet bede jer indbetale kontingent via bankoverførsel til vores konto i Danske 
Bank: Reg-nr.: 1551 - Kontonummer: 1058525  
eller via Giroindbetaling +01 ‹   +1058525 ‹ 
Beløbet, der skal indbetales, vil fremover fremgå af vores referat (for 2022 er det uændret 
kr. 700). Betales senest 1-5-2022. Behøver man hjælp, så spørg Thomas, VK 9. 
 
Pkt. 4. Indkomne forslag: 
 
Der var indkommet 2 forslag fra bestyrelsen.  
 
Forslag 1: 
Bestyrelsen stiller forslag om at få mandat til etablering af et vejlaug under Grundejerforeningen med egne 
vedtægter og eget regnskab. 
Inden dette arbejde igangsættes, afventer vi afgørelse fra Folketinget vedr. tilladelse til, at kommunerne 
tilbyder at udføre vintervedligholdelse og/eller andre ydelser. 

http://vedkagsaa.dk/
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Hvis det bliver muligt for kommunen at udbyde vintervedligholdelse af vejen, vil vi desuden afvente en 
afgørelse fra Gladsaxe Kommune, om de ønsker at udbyde dette, og hvad det i givet fald vil koste. 
 
Bestyrelsen foreslår derudover, hvis vejlauget etableres:  

- at egenbetalingen til vejlauget fastsættes til et niveau, der omtrent modsvarer den nuværende betaling 
til kommunen (ca. 1100 kr. pr. matrikel/år) 

- at egenbetalingen reguleres årligt baseret på det almindelige pristalsindeks 
- at matriklerne på Kagsåvej fritages fra kontingentbetaling til vejlauget 
- at der etableres et samarbejde med matriklen på Ved Kagså 2 om vejlauget (da VK2 har en del af 

vejen, men ikke er med i Grundejerforeningen) 
 
Forslag 2: 
Bestyrelsen stiller forslag om at få mandat til at udarbejde et ændringsforslag til kommunen vedr. 
Grundejerforeningens ensartethedsklausul omkring tagudhæng og overdækning ved for- og bagdøre. 
 
Der blev fra de fremmødte medlemmer givet mandat til begge forslag. 
Forslag 2 var faktisk en opfordring fra kommunen om at udarbejde nogle retningslinjer, hvilket er gjort, og de 
bliver lagt ud på hjemmesiden til orientering og sendt til kommunen. 
 
Pkt. 5. Valg af bestyrelse: 
 
Thomas Ammentorp VK 9 
Conny T. Andresen VK 54 
Var på valg og blev begge genvalgt til bestyrelsen 
 
2 suppleanter: Uffe, VK 58 og Henrik, VK 52 
De forventes inddraget i vores arbejde, da der vil blive masser af arbejde omkring nyetablering af Vejlaug 
etc. 
2 revisorer: Anders Bjerg, VK 31 og Eja, VK 25. 
Revisorsuppleant: Kevin, VK 33 
 
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:  
 
Jørn Krogh  VK 5 Formand (Tlf. 20214175) 
Vibeke Holstrup VK 33 Næstformand 
Conny T. Andresen VK 54 Sekretær 
Thomas Ammentorp VK 9 Kasserer 
 
Pkt. 6. Eventuelt: 
 
Der blev spurgt, om indkomne forslag til generalforsamlingen kunne lægges på hjemmesiden inden mødet. 
Der blev omtalt støjende adfærd hos naboer, og det henstilles, at man viser hensyn. Hvis man skal lave 
større projekter, vil det være en god idé at informere naboerne om det. Der blev spurgt, om det var en idé, at 
bestyrelsen havde en neutral mailadresse og ikke brugte deres private mail. Vores indkaldelse bliver omdelt 
på papir, men måske kan det fremover lade sig gøre pr. mail. Dette er et spørgsmål om GDPR. Det blev 
foreslået, at man kunne vedhæfte indkaldelsen en fuldmagtsskabelon til dem, der ikke kan deltage. 

 
Datoen for årets vedligeholdelsesdag vil blive annonceret senere. 
 
Ydermere henstiller vi til, inden man låner vores borde/bænkesæt, at dette aftales med en i bestyrelsen. 
 

 

Hold øje med opslag om arrangementer på http://vedkagsaa.dk/  og Facebook.  
 

http://vedkagsaa.dk/

