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Referat af generalforsamlingen d. 16. februar 2005 på Rødovregaard. 

Følgende huse var repræsenteret: 

Nr. 5, 11, 13, 21, 25, 27, 33, 35, 45 og 47. 

ad dagsordenens punkt 

1. Valg af dirigent. 

Erik Rasmussen, nr. 47, blev valgt. 

2. Valg af referent. 

 Per Kühlmann, nr. 45, blev valgt. 

3. Formandens beretning. 

Lisbeth Bykilde indledte med at sige, at 2004 havde været et år uden det store 

aktivitetsniveau. I begyndelsen af året havde vi dog fået kloakken renoveret for et relativt 

beskedent beløb, som det fremgår af regnskabet. Bestyrelsen har fået et mindre asfaltfirma til 

at besigtige vejen, og ifølge dets vurdering er det  – bortset fra enkelte huller i asfalten på 

kørebanen- især fortovet, der trænger til en opretning. Som angivet i dagsordenen lød firmaets 

tilbud på ca. 25.000 kr. 

I forlængelse af drøftelsen på sidste generalforsamling om eventuel skråparkering på 

Padborgvej har formanden haft et møde med repræsentanter for bestyrelsen i Damstokken. 

Her er man meget positiv over for idéen med skråparkering, men man er nu næppe indstillet 

på at yde det nødvendige økonomiske bidrag hertil. Vejlaget har henstillet til Damstokken at 

sørge for beskæring af de højeste træer, og bestyrelsen dér har forståelse herfor, idet den dog 

ikke mener, at træerne kan beskæres uden at gå ud. Der vil derfor blive foretaget en fældning 

over en årrække i takt med boligforeningens økonomiske muligheder herfor. I øvrigt var man 

dér meget interesseret i at renovere det beplantede område, således at det mere fik karakter af 

et anlæg. 

Formanden oplyste i øvrigt, at vejlaget menes at kunne fejre 75 års jubilæum i år, men at det 

desværre ikke for nærværende var muligt for bestyrelsen at be- eller afkræfte dette, da 

vejlagets arkiv fortsat beror hos den tidligere formand. 

Lisbeth fremsatte derefter nogle personlige betragtninger, idet hun foregreb dagsordenens 

punkt 7 og meddelte, at hun ikke ønskede at genopstille som formand. Det var ikke, fordi hun 

fandt arbejdsbyrden overvældende, men mere noget med en holdningsændring, hun mente at 

kunne konstatere på vejen, en holdningsændring der bl.a. tillagde formanden en ”løftet-

pegefinger-rolle”, som hun ikke ønskede at påtage sig. Interessen for egen matrikel synes 

naturlig nok at være meget stor, men denne interesse synes i nogen grad at begrænse lysten til 

at forholde sig til fælles områder og fælles vedtægter. Hun mente, at det måtte være 

formandens opgave, at gøre noget ved disse problemer, men på grund af sygdom mente hun 

ikke, at hun selv havde fysik og energi hertil. 

Formanden afsluttede beretningen med at takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for godt 

samarbejde og rettede en speciel tak til Jens Schmidt for hans mange år som aktiv i 

bestyrelsen, som formand og som bestyrelsesmedlem. 

Der udspandt sig efterfølgende en livlig drøftelse af formandens beretning, idet især 

bevoksningen på Damstokkens grund ud mod Padborgvej og det tilstødende fortov 

(sydvestsiden af Padborgvej) var i centrum af debatten. Flere i forsamlingen støttede et 

erklæret ønske fra Damstokken om at omdanne arealet til et egentligt rekreativt anlæg, mens 

andre mindede om, at området af hensyn til ejerne af rækkehusene er belagt med en servitut 

om, at det skal være tæt bevokset, og at der ikke må foregå færdsel i det. 

Ejer- og vedligeholdelsesforholdene af selve Padborgvej blev ligeledes vendt, og det blev fra 

den tidligere formand, Jens Schmidt, tilkendegivet, at efter hans opfattelse, så påhviler det 

Vejlaget at vedligeholde hele Padborgvej i dens fulde bredde, herunder altså også fortovet 

mod Damstokken. Oplysninger herom skulle angiveligt ifølge ham foreligge i Vejlagets arkiv. 

Da dette imidlertid ikke har været tilgængeligt for den nuværende bestyrelse, da det fortsat 

beror hos den i 2003 afgåede formand, kunne sagen ikke afklares på generalforsamlingen. Der  
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var almindelig enighed om, at man snarest måtte få kastet lys over det spørgsmål. Især 

påkaldte fortovet mod Damstokken sig opmærksomhed, idet mange fandt det i en helt 

uacceptabel og forsømt tilstand. Det blev foreslået, at Vejlaget gik i dialog med Damstokken 

om renovering af det bevoksede areal med tilhørende fortov med henblik på etablering af 

skråparkering på denne side af Padborgvej. 

Det blev i den forbindelse nævnt, at Rødovre Kommune har til hensigt at udarbejde en ny 

lokalplan for vores område, ligesom NESA’s igangværende arbejder med at nedgrave alle el-

kabler blev inddraget i debatten. Flere tvivlede dog på, at såvel lokalplan som nedgravning af 

kabler ville blive realiseret inden for en overskuelig årrække.  

Der var dog bred enighed om, at såvel renovering af det nordøstlige fortov (mod 

rækkehusene) som vejbanen på Padborgvej ikke var påtrængende, og at eventuelle initiativer 

desangående foreløbigt kan afvente nyt fra NESA og kommunen.  

Bagvejens tilstand blev også omtalt, og det blev påpeget, at selv om meget papir og pap kan 

skyldes Netto, så gælder det næppe for jerndragere og murbrokker m.v. 

Beretningen blev slutteligt godkendt med en opfordring til bestyrelsen om i fortsat dialog med 

Damstokken og Rødovre Kommune at sondere mulighederne for og konsekvenserne af 

(økonomisk og parkeringsmæssigt) at etablere skråparkering langs sydvestsiden af 

Padborgvej. 

4. Forelæggelse af regnskab. 

Regnskabet blev godkendt, idet generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at afgøre, 

om Vejlaget fortsat skal opretholde sin hjemmeside på nettet. 

5.      Indkomne forslag. 

 Bestyrelsen havde indhentet et forslag om renovering af fortov og vejbane, og fra nr. 21 var 

der indkommet et forslag om at drøfte parkeringsforholdene på Padborgvej. 

 Begge forslag blev drøftet under formandens beretning, jf. ovenfor. 

6. Vedtagelse af medlemskontingent og gebyr. 

Kontingentet for 2005 blev fastsat uforandret til kr. 500. Diverse gebyrer blev ligeledes fastsat 

til samme takster som i 2004. 

7. Valg til bestyrelsen. 

På valg var formanden, Lisbeth Bykilde, og bestyrelsesmedlem Jens Schmidt. Ingen af dem 

ønskede genvalg. 

Som ny formand blev Annette Knapmann (nr. 21) og som nyt bestyrelsesmedlem Jens 

Refsager (nr. 15) valgt. 

Rasmus Sonne (nr. 35) blev genvalgt og René Højgaard (nr. 27) nyvalgt som revisorer. 

Birgitte Wesch (nr. 13) og Erik Rasmussen (nr. 47) blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter. 

Annette Højgaard (nr. 27) blev genvalgt som revisorsuppleant. 

8. Eventuelt. 

Der blev fremsat en opfordring til, at Vejlagets medlemmer i fællesskab bragte bagvejen i en 

acceptabel stand. 

Kassereren takkede den afgående formand for et fortrinligt samarbejde i de forløbne 2 år. 

 

 

__________________________                                      __________________________ 

           Erik Rasmussen                                                                  Lisbeth Bykilde 

               Dirigent                                                                                Formand 

 

_______________________________ 

Per Kühlmann 

Referent 
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