
Velkommen til generalforsamling, og j eg vil gennemgå formandens beretning. 
 
I gennem det sidste års tid har vi I bestyrelsen arbejdet med følgende områder: 
 
Til/Frakørsel mod Holdkærsager  
Vi har haft kontaktet både kommune, Politi, og PAB, og det har ikke været muligt at få ændret 
forholdene med bump eller lignende.  Vi kan kun håbe på at vi kan bevare den lave skadesstatistik, 
som mig bekendt er 0%. 
 
Hul I Hegn - mod Hyldager  
Vi har rettet henvendelse til Tårnby kommune, og fået den besked om at vi skal kontakte 
bygherren, hvor vi har modtaget kontaktinformation fra kommunen.  De står gerne til rådighed hvis 
hegnet ikke bliver lavet. 
 
Vejvandring 
Vi har været rundt og set på veje og fortov, og har I den forbindelse afleveret nogle sedler hos 
forskellige huse, hvor de småting der er blevet påpeget er blevet lavet. 
 
Trafik og parkering 
Der er blevet uddelt en del sedler til de forældre der har afleveret deres børn ved skolestien, og de 
vi ikke kan for lukket for den offentlige trafik til Tømmerupvang har vi henstillet til at der bliver 
afleveret børn ved den store sti (Ugandavej / Tømmerupvang).  Det skulle efter sigende have 
hjulpet. 
 
Tyveri  
Der har været den del indbrud I Pilegårdskvarteret, og vi opfordrer til at vi holder øjne og ører åbne 
for hinandens huse. Der var 30 indbrud I Pilegårdskvarteret I Februar. 
 
Grundejersammenslutningen 
Undertegnede deltog I mødet der mest omhandlede bredbåndsudrulningen fra DONG, samt 
kommunens indblanding I disse projekter.  Flere grundejerforeninger efterlyste planer for udrulning 
I deres områder, idet vejudskiftning enten kunne rykkes frem eller længere ud såfremt DONG 
påtænkte at udrulle fiber I deres områder.  Kommunen kunne ikke andet end henvise til DONG og 
deres planer.  Efter 3 timers behandling af det emne besluttede jeg mig for at forlade mødet, da 
emnet var vel debatteret. 
 
Store poster på regnskabet 
Vi har bruget nogle penge på at få lavet gangstierne imellem vejene da fliserne var blevet 
forskubbet, og kunne være farlige at gå på, ellers er der ikke noget ekstraordinært. 
 
Lukning af skolesti  
Der blev talt en del om dette emne på sidste generalforsamling, og vi har I bestyrelsen kort 
undersøgt muligheden, og det bliver et ret stort projekt hvis det besluttes I fremtiden at der er 
stemning for en lukning.  Jeg har fået detaljerne for de overvejelser der skal gøres såfremt det 
bliver vedtaget at foretage lukning.  Da der ikke er stillet et konkret forslag omkring lukning af 
skolestien er der ikke gjort mere I sagen. 
 


