
Referat – mandag den 10. februar 2020 

 

1. Status ForeningLet v/Birger 

2. Status tinglysning v/David 

3. Status veje v/Poul 

4. Status klimaveje v/Christiane 

5. Status fastelavn v/Tine 

6. Fibernet - hvordan forholder vi os til det?  

7. Eventuelt 

 

Add1) Birger kunne berette, at Grundejerforeningen Fossgården har oprettet konto hos Foreninglet, som 

kommer til at lette bestyrelsens administrationsarbejde betragteligt i fremtiden. Birger og Jimmy er i gang 

med at lave en kontoplan, hvor regnskabet fremover opdeles i 3 kasser, nemlig foreningskontingentet på 

380 kr. om året, vejbidraget på 1.420 kr. om året og det ekstraordinære vejbidrag på 3.000 kr. om året, som 

er opsparing til nye fortove. Dette skulle være med til at sikre en øget gennemsigtighed med foreningens 

midler.  

Add2) David har undersøgt formalia vedr. tinglyst medlemskab. Alle nyere grundejerforeninger kræver 

tinglyste servitutter og formaliserer krav om eksempelvis medlemskab af forening. Vores forening er 

imidlertid så gammel, at vi hører under andre regler og ikke kan tvinge en grundejer til at blive medlem. 

Bestyrelsen debatterer forskellige måder at præsentere tinglyst medlemskab på frem mod 

generalforsamling 2020. David har påtaget sig at skrive en mail rundt og adspørge andre 

grundejerforeninger om deres erfaringer vedr. tinglysning af medlemskab og har ligeledes taget kontakt til 

banken.   

Add 3) Poul orienterede om, at han er i færd med at opdatere information omkring uoverensstemmelser 

mellem foreningens vedtægter og Københavnerkortet. Der skal rettes op på forkerte adresser, placering af 

postkasser, indkørsler osv. Når arbejdet er pågået, skal der højst sandsynligt laves en vedtægtsændring 

omkring vores oversigt over medlemmer.  

Add4) Christiane kunne berette, at projektet fortsat kører, men at der er op til 14 ugers sagsbehandling. 

Vores forening ligger i den gode ende, og det forventes vores projekt sættes i gang snarest.  

Add 5) Grundet foreningens fremragende Fastelavnshåndbog, hvor alle indkøb og øvrige detaljer fremgår, 

kører planlægning og afholdelse af foreningens årlige arrangement stort set af sig selv. Der er d.d. over 70 

tilmeldte. Sidste år havde vi 140 betalende deltagere.  

Add6) Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en grundejer, som spørger ind til fibernet. Bestyrelsens 

vurdering er, at den enkelte udbyder lægger fibernet, hvor de ønsker, og det således ikke er noget, 

bestyrelsen kan styre. Eksempelvis er der adviseret om anlæggelse af fibernet på Lyngholmvej men ikke på 

Fossgårdsvej.  

Add7) En grundejer har spurgt til rimeligheden af, at dobbelthuse, hvor en matrikel ligger bag den anden, 

skal betale 2 x ekstraordinært vejbidrag. Bestyrelsen har meddelt, at vi følger Københavns Kommunes 



anvisninger om, at et dobbelthus skal defineres som to særskilte matrikler. På en kommende 

generalforsamling vil bestyrelsen bede grundejere tage stilling til, hvordan vi skal forholde os til sådanne 

dobbelthuse, hvor den ene part melder sig ud af foreningen.  

Bestyrelsen har modtaget et forslag om at igangsætte et arbejde med fokus på biodiversitet på 

fællesarealet Trekanten. Christiane går videre med arbejdet og vil undersøge eventuelle tilskudsmuligheder 

for såning af vilde blomster og plantning af flere frugttræer i den bagerste ende af arealet Trekanten, på 

midterrabatten Fossgårdsvej/Lyngholmvej mod Ålekistevej og på fortovsrundingen 

Fossgårdsvej/Lyngholmvej.  

Referent: Tine Lautrup Christensen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


