Referat fra generalforsamling
Grundejerforeningen Gl. Vridsløse
31/8 2021
Dirigent: Birger Tønnesen
Referent: Tove Stalk
Formandens beretning.
På sidste års generalforsamling valgtes Alice Holse som nyt medlem og Umar Javaid som
suppleant.
Sidste års høstfest blev a yst på grund af corona, ligesom der kun, af samme grund, har
været afholdt 2 fællesspisninger det sidste år. Nye datoer for 21-22 er planlagt og vil snart
blive meldt ud.
Det er nu endelig besluttet at ytte Albertslund Motorsportscenter for at give plads for det
nye Hyldager Bakker. AMC forventes af ytte sidst på året i år. Derudover er det ikke nyt
om Hyldager Bakker projektet. Bestyrelsen følger med i forhold til om bakkerne vil
mindske støj fra motorvejen i landsbyen.
Nyt lys projektet forventes afsluttet sidst i september. Lyset mangler fortsat at blive
dæmpet der hvor der er behov for det.
Boligområdet Toften har kontaktet bestyrelsen med en klage over at landsbyens beboere
henviser gæster til Toftens parkeringsplads. Bestyrelsen har svaret på henvendelsen og
sagt at vi ikke kender til dette forhold. Vi opfordrer landsbyens beboere til ikke at henvise
til Toften.
Bestyrelsen undersøger oprettelse af en fælles mailadresse for bestyrelsen så kontakt
mellem grundejere og bestyrelse kan gøres let. Gl. Vridsløses Facebookside er ikke
bestyrelsens o cielle kanal.
Parkering er stadig et problem i landsbyen. Problemet skyldes især de rigtig mange
besøgende på Dyregården. Derfor har bestyrelsen inviterer Albertslund kommune og
Dyregårdens ledere til et møde for at få løst problemet. Der holder desuden fortsat en del
varevogne på vejene i landsbyen.
De nye a aldsordninger træder i kraft i Albertslund i løbet af 2022. Bestyrelsen inviterer
alle grundejere til et møde om de nye regler i løbet af september/oktober 2021.
Beretningen er godkendt.
Regnskab:
Regnskabet er godkendt.
I løbet af den næste tid kommer der opkrævning for 2021. Når I betaler opfordrer
kasseren til at I skriver jeres navn i emnefeltet, der gør det lettere at overskue hvem der
betaler.
Forslag fra bestyrelsen og fra medlemmer:
Fastsættelse af kontingent for 2021
Der er forslag om en kontingentnedsættelse fra 200 til 100 kr. pr. år.
Forslaget blev nedstemt med 3 for, resten imod eller blankt.
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Forslag om ensretning af Sprøjtehusstræde:
En gruppe beboere stiller forslag om ensretning af Sprøjtehusstræde fra Vridsløsestræde
og ned mod Toftestræde, bla med begrundelsen at der er meget tra k på den smalle vej.
Dette forslag udløste en debat om fordele/ulemper og forslagets sammenhæng med
parkeringsproblemerne i landsbyen. Der var enighed om at det store perspektiv er

parkeringen og sikker tra k, løser vi det er ere problemer løst. Bestyrelsen pålægges at
arbejde videre med tra kproblemerne. Desuden opfordrer generalforsamlingen alle til at
køre langsomt på Sprøjtehusstræde - og i hele landsbyen.
Forslaget sættes til afstemning som resulterede i følgende resultat
For forslaget stemte 5
Imod forslaget stemte 17
Blank stemte 11.
Forslaget er nedstemt.
Hjertestarterskab på Dyregården:
Dyregården ejer en hjertestarter som lige nu er låst inde når gården er lukket. Bestyrelsen
har talt med lederen på Dyregården om at grundejerforeningen køber et hjertestarterskab
så dyregårdens hjertestarter kommer til at hænge tilgængelig for alle. Dette er der enighed
om. Lederen ønsker dog ikke at skabet hænger uden på huset ved parkeringspladsen
men evt. i hendes have, og tilgængeligt for alle med mere besværlig at komme til.
Et skab koster omkring 10.000,00. Plus en årlig servicering på 1200,00
Albertslund kommune vil gerne betale op til 5.000,00 så vores reelle udgift er omkring
5.000,00 plus servicering
Generalforsamlingen ønsker at skabet bliver ophængt på ydervæggen ved parkeringen,
bestyrelsen håber det er muligt at nå til enighed om dette, men er det ikke muligt
besluttede generalforsamlingen at grundejerforeningen indkøber vores egen hjertestarter
til ophæng et andet sted i landsbyen.
Bestyrelsen undersøger muligheder for tilskud via fondsmidler.
Biodiversitet på Museumsgrunden:
Bestyrelsen har fået grønt lys til at arbejde på at udnytte Museumsgrunden, primært til et
projekt som omhandler biodiversitet. Arbejdet vil foregå i samarbejde med
Verdensmålscentret. Bestyrelsen ønsker at der nedsættes et udvalg til at forestå dette
arbejde. I øjeblikket består udvalget af to bestyrelsesmedlemmer, Alice Holse og Tove
Stalk.
Der var opbakning til forslaget og følgende grundejere blev valgt: Connie fra Toftestræde
2, Susanne W også fra Toftestræde, Susanne Petersen fra Vridsløsestræde og Lone V.
ligeledes fra Vridsløsestræde.
Der er forslag om at inddrage Albertslund kommunes biolog.
Madklubben, bevilling på 1000 kr.
Madklubben har de seneste år fået en bevilling på 1000 kr. som bruges på at dække et
eventuelt mindre underskud til de enkelte afteners mad og til afholdelse af sommerfest og
julefrokost.
Pengene bevilges.
Der opfordres til at bestyrelsen undersøger om der er mulighed for mere eksibilitet i
forhold til spiseaftenerne.
Udvalget nedsættes og består af Ole Larsen fra Toftestræde, Birgitte Saaby fra
Sprøjtehusstræde og Lis Nielsen fra Hyldagervænge.
Nedsættelse af høstfestudvalg:
Udvalget består af Ole Larsen og Alex Morthorst fra Toftestræde, Ib Saaby og Birger
Tønnesen fra Sprøjtehusstræde og Bo Færge fra Bomhusstræde.
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Valg af bestyrelse:
På valg er bestyrelsesmedlemmer:

Claus Markussen, han genopstiller ikke
Betina Levin Loos, hun genopstiller
Suppleant:
Umar Javaid, han genopstiller.
Kritisk revisor Alex Morthorst, han genopstiller.
Genvalgt blev bestyrelsesmedlem Betina Levin Loos og suppleant Umar Javaid og kritisk
revisor Alex Morthorst.
Nyvalgt som bestyrelsesmedlem blev Connie Krøyer
Eventuelt.
Der blev opfordret til at lave kritiske læserbreve til AP omkring lukningen af Hedemarksvej.
Bestyrelsen tager sagen med til mødet omkring tra k og parkering.

fi

Referat
Tove Stalk

