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Velkommen til GTVs generalforsamling. Som første punkt skal vi ha’ valgt en dirigent. Bestyrelsen 

foreslår Flemming Poulsen. Er der andre forslag? 

Endnu engang velkommen til GTVs generalforsamling.  

Vi har i år følgende emner til beretningen: 

Holdkærs Ager, Vejbelysning, Rensning af vejbrønde, Nabohjælp, Svømmehal, Parkering på 

vejene, Vejeftersyn og pligtarbejde.  

Holdkærs Ager 

Vores problemer med Holdkærs Ager hører tilsyneladende aldrig op. Vi har i mange år prøvet af få 

ændret udkørselsforholdene uden resultat. Mest fordi Tårnyby Kommune af meget afvisende. 

Det nuværende problem er meget værre. Vi omtalte på sidste års generalforsamling renoveringen 

af Holdkærs Ager. Der erfares i løbet af året, at der bliver en højdemæssig forøgelse af tagryggen 

mod Tømmeruvang på næsten 50 cm, tagvinduer i markant forhøjet niveau og aflange førstesals 

vinduer i niveau, hvor de nuværende tagvinduer er placeret. 

Vores medlem i nr. 20 repræsenteret ved Lisbeth og Kristen indgiver klage til Tårnby Kommune 

vedrørende manglende nabohøring bl.a. via egen advokat Birger Hagstrøm. GTVs bestyrelse har 

ligeledes sendt klagebrev til Tårnby Kommune om den manglende nabohøring. Ingen i 

Tømmerupvang har modtaget information om nabohøring heller ikke bestyrelsen. Det sidste i 

sagen er et brev fra Natur- og miljøklagenævnet dateret 28. januar 2014, hvor man beder om svar 

fra Tårnby Kommune. Der står sagen i øjeblikket. 

Vi har i bestyrelsen også sendt brev til formanden for Holdkærs Ager og gjort opmærksom på den 

tunge trafik som under renoveringen foregår gennem vores stamvej. De er klar over, at de skal 

udbedre evt. slidskader. I øvrigt kan jeg oplyse at han var meget fortørnet over den verserende 

sag. Han mener vi lægger hindringer i vejen for renoveringen pga vores klager. Jeres formand fik 

en stor skideballe. Men det klarer jeg nok. Vi fik dog lov at låne deres fælleshus alligvel. 

Vejbelysning  

Sidste år fik vi ny vejbelysning. Lysstyrken er ok på de små veje, men ligger 0,2% for lavt på den 

store vej. Problemet med for lidt lys på fortov modsat lygtepæle, er relateret til den brede 

forbindelsesvej. At sætte kraftigere LED i de eksisterende lampehuse vil ikke løse problemet. Det 

vil derimod give de medlemmer, i hvis skel lygtepælene står mere lys ind på grunden. Eneste 

løsning er at der sættes nye og højere lygtepæle op, og det skal ske for GTVs regning. Det finder 

bestyrelsen ikke er en investering, der står mål med udbyttet. 

Rensning af vejbrønde 

Økonomiudvalget i Tårnby Kommune har den 12. juni 2013 besluttet at stoppe med at udføre 

slamsugningsopgaver for private og grundejerforeninger pr. 1. januar 2014. 

Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Tårnby kommune har påtaget sig opgaven at indhente 

tilbud på brøndrensningen. Der er udvalg 4 operatører. Vi forventer svar og tilbud i løbet af foråret. 

Formentlig bliver det ikke dyrere. 
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Nabohjælp 

Vi vil opfordre alle, at tilslutte sig Nabohjælordningen, så vi kan hjælpe hinanden ved ferier. Gå ind 

på din.nabohjælp.dk og læs mere. Det er gratis at tilmelde sig.  

Svømmehal 

Måske har nogle af jer allerede læst i den lokale presse, at vi får en ny stor svømmehal. 

Der var to muligheder for placering – ved Skelgårdsskolens boldareal eller på boldbanerne ved 

den lille tennishal. Det blev heldigvis det sidste. 

Parkering på vejene 

Vi vil endnu en gang henstille at man gør følgende: 

Vendeplads skal holdes fri for biler samt 2m fra brostensbånd på tværs af vej. 

Max parkering på 24 timer for ikke motoriserede køretøjer. 

Ingen parkering på fortovet, det er os selv der skal vedligeholde det. 

Hvis der er plads til 2 biler i egen indkørsel brug den. 

Hold så vidt mulig ud for egen grund, så man ikke genere andre grundejere.  

Parker ikke foran indkørsel til parcel. 

Hold min. 10m fra kryds. 

Vejeftersyn og pligtarbejde  

Bestyrelsen holdt som sædvanlig vejeftersyn i august 2013. Det så stort set pænt ud, vil vil dog 

atter påpege en del huller i fortovsfliser rundt om i bebyggelsen. Det bedes man reparere eller 

udskifte hele flisen.  

Og til slut – så er der hyggeligt pligtarbejde søndag d. 11. maj kl. 10.00. Vi har bl.a. et stor træ, 

som skal skæres op. Vi beder folk med motorsave tage fornødent sikkerhedsudstyr på. 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde. 

 


