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Referat G/F Rugbakken generalforsamling 31.05.2017 
 

Valg af Dirigent og Referent 
Formanden bød velkommen og forestod dagsordens punkt 1: Valg af dirigent og referent. 

Til dirigent valgtes Nicholai Kjølberg, Sorrentovej 34 

Til referent valgtes Maria Biilmann, Italiensvej 55 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2) Formandens beretning 
John præsenterede årets aktiviteter. Italiensvej er blevet overtaget af kommunen, som det væsentligstes. 

John opdaterede os på parkeringsproblemerne ved området omkring Italiensvej/Amager Strand metro st. Det ser 
ikke ud til der er politisk interesse for at indføre 3-timer zone i området. 

Status på vejene er overordnet god. Værst er Engvej, men vi afventer Klimaprojektet. 

Der er en del vejskilte, der er svære at læse efter tidens tands. Der var dog stemning for at få de gamle vejskilte 
renoveret fremfor at skifte til nye, idet en del af fremmødte synes, de gamle er pænere. Bestyrelsen undersøger 
denne mulighed. 

Der blev gennemgået steder hvor der er fart-problemer. Der er blevet lavet forhøjninger på Italiensvej i krydset 
Italiensvej/Marsalavej ifm. Projekt Sikre Skoleveje. Vores nabo grundejerforening Gefion er i dialog med kommunen 
om at få etableret bump på Strandlodsvej i lighed med de bump, som er etableret ved lyskrydset 
Strandlodsvej/Lergravsvej. Stadig store problemer med for høj fart i svinget ved Sorrentovej/Strandlodsvej. 

Vær opmærksom på, at der er regler for parkering af trailere og opstilling af midlertidige container. 

Der står i foreningens vedtægter at husdyrhold ikke må genere andre parcelejere. Vær opmærksom på det. Bl.a. har 
nogen været generet af haner hos dem der har høns. 

Opfordring til at være med til at holde ukrudtet nede ved vejen. 

3) Klimatilpasning Engvej v/Povl (kasserer) og Hanne (best.medlem)  
Ny finansieringsmodel, nyt rådgivende ingeniørfirma Orbicon (betalt af HOFOR - Hovedstadsområdets 
Forsyningsselskab). Skybrudsprojektet på Engvej er skrottet af HOFOR fordi kommunen ikke er klar med 
infrastrukturen endnu - planlægger skybrudssikring på Italiensvej år 2020-24. 

Orbicon foreslår i stedet regnbede på Engvej med ca. 6 faskiner, der kan tage 20 kubikmeter hver. Ved hvert bed 
etableres konkave vejbump til at lede vandet på tværs. 

Anlægget finansieres 100 procent af HOFOR – dog ikke træplantning. Vedligeholdelse betales af HOFOR. 

Arealerne imellem bliver ikke renoveret, med grundejere bliver enige om at købe sig til det af entreprenøren. 

Forslag til generalforsamlingen: 

Det blev vedtaget ved afstemning, at Bestyrelsen bemyndiges til: At sanktionere projektet Klimavej Engvej og gå 
videre med regnbede-løsningen. I samarbejde med øvrige foreninger, at få renoveret de dele af Engvej, der ikke er 
omfattet af HOFOR-projektet. Vores andel vil være anslået til Max kr. 200.000 – penge, som vi har i foreningen.  

4) Vejfest 
Vejfest-succesen bliver gentaget igen i år lørdag den 19. aug. Peder Wiese er for nuværende eneste medlem af 
festkomiteen, men Thomas Kittelmann og Philip Einstein Lipski har meldt sig som praktiske grise og gå til hånde på 
dagen. Man må meget gerne melde sig hos bestyrelsen, hvis man vil med i festudvalget. Det vil være meget 
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velkomment, da Peder vel ikke skal stå alene med planlægningen. Bestyrelse vil sponsere helstegt pattegris til 
vejfesten i anledning af foreningens 100 års jubilæum. 

5) 100 års jubilæum 
100 års jubilæum ligger i oktober og bestyrelsen påtænker at markere dette med en lille reception. 

Der blev forespurgt på billeder fra gamle dage hos dem, der har boet i området i mange år/flere generationer.  

6) Regnskab 
Kasserer Povl Holm fremlagde årsregnskabet 2016. Det blev godkendt. Foreningens formue er omkring 820.000 og 
der vil blive købt realkredit-obligationer for nogle af pengene for at opnå en bedre forrentning. Det blev foreslået at 
man købte to puljer af obligationer med 2 forskellige løbetider. Bestyrelsen vil kigge på det – det er dem, de har 
dispositionsretten over pengene ifølge vedtægterne.  

7) Budget – herunder fastsættelse af kontingent 
Kasserer Povl Holm fremlagde budget 2017. Kontingent er fastsat til kr. 500 i 2017, og det skal betales inden 
udgangen af juli jf. vedtægterne. Kommentarer var, at indkøb af legende børn- vejskilte skulle på samt 
opmaling/renovering af gamle vejskilte.  

Budgettet blev godkendt. 

8) Indkomne forslag 
Ingen. 

9) Valg til bestyrelsen: 
Povl Holm blev genvalgt som kasserer 

Hanne Wilhjelm blev valgt som næstformand og afløser Casper Risby Mortensen 

Revisor Hanne Damm blev genvalgt som revisor 

Jannie Funch blev genvalgt som revisorsuppleant 

10) Eventuelt 
Intet.  

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden.  

 

 

Ved tangenterne  

Maria Biilmann (ITA-55) 
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