
 
Referat generalforsamling den 16.5. Vibekevang Grundejer- og beboerforening 
 
1. Udskudt, da oplægsholderen fra Osramhuset havde dobbeltbooket aftenen. 
2. Jacob Engelbrecht blev valgt til dirigent  
3. Anne Eltard blev valgt til referant 
4. Bestyrelsen har i årets løb snakket om bl.a.  
Parknet. Bestyrelsen og et lille udvalg har i årets løb prøvet at finde en løsning, for hvordan vi kan 
få Parknet i Vibekevang. Den store andelsforening har i første omgang nedstemt forslag om 
Parknet, så planerne er indtil videre skrinlagt, men vi håber at det kan lykkes ud i fremtiden 
Vedtægtsændringer. Bestyrelsen har prøvet at finde vedtægter, der kunne gøre vores forening til 
både en beboer- og en grundejerforening. Bestyrelsen anser det for at være en fordel, at have begge 
konstruktioner. Beboerne for de mange og relevante ting for Vibekevangere og grundejerforeningen 
som et organ bl.a. i forbindelse med henvendelser til offentlige myndigheder. 
Renovation. Bestyrelsen har i årets løb prøvet at finde ind til mulige fremtidige scenarier for 
renovation i Vibekevang.  
Trafik. Der er i kvarteret mange holdninger til en eventuel trafiksanering i kvarteret. Bestyrelsen har 
i årets løb prøvet at barsle med en høring eller lignende.  
 
Der kom en livlig debat om mulige løsninger for at forhindre uvedkommende og ikke mindst 
hensynsløs kørsel af gennemkørende bilister. Der km forskellige forslag, men debatten afspejlede 
vigtigheden af at der bliver gjort noget. 
 
 
5. Sladjana Dardic fremlagde budget 2017. Det førte til kommentarer om at vedtage et budget, for 
indeværende år. Det skyldes vedtægtsmæssige hensyn. Generalforsamlingen forslog, at bestyrelsen 
fremover tilføjer et forslag for budget næstkommende år 
Vi har fået 62.509,30 fra den gamle beboerforening. Pengene har i mange år været låst på en konto, 
som tilhørte den gamle beboerforening.mAf banktekniske årsager, er pengene nu overført til 
Grundejerforeningen. 
 
7. Ingen 
 
8. Anne Eltard træder tilbage som formand, Charlotte Nymand-Bagge indtræder som ny formand. 
Vedtaget med applaus 
 
9. 
Sladjana Dardic - kasserer 
Charlotte Nymand-Bagge - formand 
Torgunn Thomsen 
Søren Markersen  
Kasper Vestergård 
Jacob Engelbrecht 
 
10. Genvalgt med applaus 
 
11.  



Der er kommet en opfordring til at folk skal samle deres hundes efterladenskaber op. Det kunne 
forsamlingen kun tilslutte sig. 
Der blev spurgt til hjemfaldspligten. For få uger siden er reglerne blevet ændret, så man i 
forbindelse med hjemfaldspligten fremover kommer til at betale mere i dag. 
3.5.17. Østerbro Avis s.21 artikel om hjemfaldspligten 
Jacob undersøger om hjemfaldspligtens konsekvenser 
Den nye bestyrelse undersøger hvem der har forpligtigelsen til at vedligeholde træer 
Der er stigende problemer med bandekriminalitet. Der er beboere, der er i løbende dialog med 
politiet. Problemerne påvirker beboerne i de huse, der ligger tæt på aktiviteterne i Haraldsgade, 
Aldersrogade, Ragnhildsgade 
Der opfordres til at bestyrelsen går med til møde med lokalpolitiet. 
Det foreslås, at bestyrelsen også går i dialog med lokaludvalget. Også gerne med andre 
omkringliggende aktører. Katharina, Hildursgade tog punktet op og bestyrelsen kan bruge hende 
som kontakt 
 
Der blev opfordret til at bruge Facebook 
 
Der er kommet en henvendelse til Jacob fra en beboer, som gerne vil have sat fokus på 
trafiksanering. 
Vi kan evt. lave et opslag på Facebook om trafiksanering. 
 
Bestyrelsen opfordres til at ansøge om at stille plantekasser op på Aldersrogade. 
Laurits vil gerne bygge plantekasser til sommerfesten. 
 
I forbindelse med festudvalg, spurgte Anne til muligheden for at lægge en invitation på Facebook, 
og en opfordring til at folk printer sedlen og hænger den op i deres opgang. 
De bedes samtidig sende en privat meddelelse til Anne, om hvilken opgang de har hængt op i. 
 
Der ud over kom der flere gange i løbet af generalforsamlingen ros til bestyrelsen for deres arbejde 
og indsatsen for kvarteret.  
	
	
	


