
Bilag 3 

Endnu engang velkommen til GFTVs generalforsamling. Jeg vil nu som fungerende formand give 
en beretning for den forgangne sæson. Vores tidligere formand Per Sørensen, som blev valgt i 
2008, kunne af tidsmæssige årsager desværre ikke fortsætte, så det blev mig, der som 
næstformand blev forfremmet og Anette Bååge som 1. suppleant blev ny næstformand.  

Nu til beretningen. Og jeg håber vi får en god debat. 

Vejeftersyn og vintervedligeholdelse 
I august var vi rundt i foreningen og se på veje og stier og man må sige generelt har vi en pæn 
bebyggelse. De fleste holder fortove og kørebaner fint renholdt og de påtaler der var, blev lavet. 

Og mens vi er ved vedligeholdelse har bestyrelsen planlagt oprydning på fællesarealet søndag d. 
16.5. kl. 10.00. Det ville være hyggeligt hvis der kom andre end bestyrelsen. Der vil blive serveret 
øl og vand. 

Så har vi jo haft en kraftig vinter med megen sne og frost, hvilket indbød til gratis morgen- og 
aftenmotion i mange uger. Det var dog ikke alle, der tog i mod den gratis motion og det er jo lidt 
ærgerligt eller man kan også sige ikke særligt tilfredsstillende. Nogle gange havde man faktisk 
brug for en firehjulstrækker for at komme frem. Vi må være enige om at det kan gøres lidt bedre. 
Læs venligst udsendte skrivelse ”Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje.” 

Skolesti og hegn 
Lukning af Skolestien har vi haft til debat før på generalforsamlingen. Der vil være et omfattende 
arbejde med ansøgning til kommunen herunder Teknik- og Miljøudvalget. Udgifterne til lukning af 
stien afholdes af de grundejere der er interesseret i nedlæggelsen. Det er bestyrelsens holdning, at 
vi hvis nødvendigt giver morgenbilisterne den sædvanlige hilsen i forruden om at bruge skolens 
parkeringsplads i stedet. 

Så er der det beskadigede hegn ud til Hyld Ager. Vi har haft kontakt med bygherren, som har lovet 
snarest at udbedre skaderne. 

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Tårnby ko mmune 
Jeg var til et formandsmøde den 18. november 2009. Her var emnerne Dongs gravearbejde og 
vejrenoveringer af private fællesveje. Referat bliver sendt ud til orientering. 
 
Ny Bank 
Efter mange år med Amagerbanken som bankforbindelse har vi flyttet samtlige konti til Jyske 
Bank, Syndbyvester afdeling. Formuen, som står på vejkontoen er sat på en højrentekonto til 3%. 

Nabohjælp 
Der har igen været en del indbrud, så hjælp hinanden med at holde øje, især ved længere tids 
ferie. 

Det var ordene.  


