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23. januar 2020 
Til Grundejerforeningen. 
 
Hermed indkaldes til den årlige Generalforsamling. 
Mødet afholdes: 

Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19:00 
på Rødovregaard i Kostalden 

 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Beretning. 
3. Regnskab. Bilag 
4. Indkomne forslag.  
5. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr. 
6. Fastsættelse af godtgørelser. 
7. Valg.    

a. Formand Dorte Hildebrandt. Går af pga. flytning. Valg for 1 år. 
b. Næstformand Jann Larsen. Villig til genvalg. 
c. Kasserer Pia Jessen. Villig til genvalg. 
d. Bestyrelsesmedlem Bent Nielsen. Ikke villig til genvalg. 
e. Bestyrelsesmedlem Aase Liljedahl. Villig til genvalg. 
f. Bestyrelsessuppleant Helge Pedersen. villig til genvalg. 
g. Revisor Kian Vang. Villig til genvalg. 
h. Revisorsuppleant Jens Peter Nielsen. Villig til genvalg. 

8. Beretning fra foreningerne. 
9. Eventuelt 

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.  

Der er mulighed for at bestille smørrebrød til mødet. Bestilling af smørrebrød skal senest  
meddeles den 20. februar til kassereren Pia Jessen på e-mail: pia@sagir.dk.  
Eller tilmelding via sagir.dk 

For en god ordensskyld står der følgende i vedtægterne § 7 nederst: ”Hver grundejerforening har ret 
til 2 repræsentanter. Består en forening af over 100 medlemmer, har denne ret til yderligere 1 plads 
på generalforsamlingen, for hvert påbegyndt 100 medlemmer.” 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen       Læs mere på: www.sagir.dk 
 
 
 

mailto:pia@sagir.dk
http://www.sagir.dk/
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Thomas Jørgensen, afdelingsleder for Affald og Genbrug. 
Status: Omkring 18.500 tons affald afhentes ved husstandene. 63% bliver genanvendt, 35,7% 
bliver brændt. Spørgsmål, sammenligning af genanvendelse siden 2011. Containere blev udrul-
let i 2013, men statistikken er fra 2011. Villa’ere og rækkehuse er generelt gode til at sortere 
men etage-boligerne er ikke så gode til det. Men der bliver arbejdet på at gøre det bedre. 
Hjemtagning af affaldsindsamlingen: fra 2. marts er der kun Rødovre kommune der indsam-
ler affald, der kommer 7 nye el-biler, indsamlingstidspunkterne bliver flyttet til senere. 
Der forskel på hvornår de forskellige typer af affald bliver afhentet. Men generelt vil det bliver  
hentet fra kl.7. Men det er muligt de starter fra kl. 5 med plast & papir. Der skal evalueres på om 
det skaber nogle trafikale problemer med først at hente fra kl. 7. 
Kommunen har ansat 26 skraldemænd. Regulativet er stadig til offentlig høring. Et problem 
med de store glas-containerne er huller til vand der er for store, så glasskår havner udenfor con-
taineren – skal anmeldes som defekt. Haveaffald starter i marts. 
Hjemtagning handler om bedre service, mindre organisation og hurtigere sagsbehandling, fokus 
på bedre sortering. Nemmere at afprøve nye ordninger. 
Nye ordninger: Nye ordninger, alle får alle en pap-beholder, medmindre man siger nej tak. Der 
kan lægges pap ved siden af containeren på samme måde som haveaffald. Det bliver ikke billi-
gere at sige nej til pap-beholder, da man stadig kan lægge pap ud foldet sammen og bundtet. 
Men bliver ikke mere hentet med storskrald. Pap er kun det som ikke er snavset, som mælkekar-
toner og pizzabakker. 
Ny ordning er indsamling af tøj og sko, skal placeres i klare poser, indsamling sker hver 14. 
dag. Det er ikke en konkurrent til velgørenheds organisationer. Men bliver send videre til de 
samme som de beholdere der står rundt omkring. Der skal ikke dyner eller vat tæpper i men el-
lers alle slags tøj og sko. Vigtig der er knude på posen så tøj og sko ikke bliver vådt, informati-
on bliver delt ud. 
Kommunen må ikke give affald væk, men sælger via udbud. 
Farligt affald bliver også tilføjet til ordningen, der kommer en rød kasse 21L, som f.eks. maling, 
småt elektronik, kemikalier og spraydåser. Der skal stå navn og adresse på kasserne ellers bliver 
de ikke taget med.  
Fremtiden: Øget krav til genanvendelse, bedre kvalitet af genanvendeligt affald. Kildesortering 
suppleres med centralsortering. Hvad sker der med centralsortering? Det kommer der nok mere 
af i fremtiden, da der stadig bliver blandet affald. Så det bliver nok mere fin-sortering. 
Borgerne er bedst til at sorterer affaldet lige nu. Der er også noget med emballage producenter 
skal også producere emballage som det er nemmere at genanvende. Se mere på: 
rk.dk/affald 

 
 
Referat: 
1. Valg af dirigent og referent. 

Dirigent: Bent Nielsen 
Referent: Bianca Lauesen 
Fremmødt: Ejbyparken, Henriksholm, Akselhøj 23-25, Højnæs, Nygård, Islevhuse, Nørre-
gård, Krudthusene + bestyrelsen. 
Generelforsamlingen er lovlig indkaldt. 

2. Beretning. 
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Indsæt Dortes beretning her: 
 
Spørgsmål: Der er ingen spørgsmål. 

3. Regnskab. Bilag 
Der er ikke bemærkninger fra kassereren, vi har ca. Kr. 30.000,- kontoen, udgifter er næsten 
det samme. Alle har betalt kontinent. Vi har fået en ny forening Annexgården på 65 med-
lemmer.  
 

4. Indkomne forslag.  
Ingen 
 

5. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr. 
Forbliver uændret. 
 

6. Fastsættelse af godtgørelser. 
Forbliver uændret. 
 

7. Valg.    
a. Formand Dorte Hildebrandt. Går af pga. flytning. Valg for 1 år. 

Jens Debel-Hasløv, G/F Nygård 
b. Næstformand Jann Larsen. Villig til genvalg. 

Valgt uden modkandidater 
c. Kasserer Pia Jessen. Villig til genvalg. 

Valgt uden modkandidater 
d. Bestyrelsesmedlem Bent Nielsen. Ikke villig til genvalg. 

Karin Andersen, Krudthusene - valgt 
e. Bestyrelsesmedlem Aase Liljedahl. Villig til genvalg. 

Valgt uden modkandidater 
f. Bestyrelsessuppleant Helge Pedersen. Villig til genvalg. 

Valgt uden modkandidater 
g. Revisor Kian Vang. Villig til genvalg. 

Valgt uden modkandidater 
h. Revisorsuppleant Jens Peter Nielsen. Villig til genvalg. 

Valgt uden modkandidater 
 
Da Jens var bestyrelsesmedlem og nu formand, så må bestyrelsessuppleant træde ind 
for Jens. 
 

8. Beretning fra foreningerne. 
Nygård G/F Mogens, er meget tilfredse med trafikmødet også med fremmødet.  
Skal Lørenskogvej være åben eller lukket, i 1998 var der en undersøgelse om trafikken og 
der blev lavet rundkørsler. Og vejspærringen blev den gang ønsket åbnet. Men trafikken si-
den 1997 er steget med 49% til i dag, så er det ikke bare på Lørenskogvej der er mere trafik, 
og da man klimasikrede Lørenskogvej og gøre den mere trafiksikker, men det virker ikke 
helt efter hensigten, da det er dem der køre ind der skulle have vigepligt, og vi kan ikke bare 
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sende problemerne videre til de andre veje. 
Jann Larsen, Nørregård G/F: Dem der bor på syd siden af Jyllingevej er glade for der er åb-
net på Lørenskogvej  så de ikke skal lave U-vending. Så teknik og miljøudvalget har en ud-
fordring og vi har fået mere trafik. Og den nye lokalplan forbyder flere dobbelthuse. 
Krudthusene: Der er også kolonihaverne. 
Bent G/F Hjortevænget: Det var et godt møde. 
 

9. Eventuelt 
Nygård G/F Mogens: Hvorfor har Sagir ikke deltaget i grundvandsforum, der ligger en 
spændende plan som er i høring. Som vi burde deltage i. Det drejer som om vandkvaliteten i 
Rødovre. Der har vi som grundejere en interesse i at have rent grundvand. 
Jens Nygård G/F, formand: Det første møde blev holdt uden vi var med, men vi vil gerne 
deltage. Men den er smuttet i første omgang. 
Nygård G/F Mogens, lokalplan 148 er i høring og opfordre til at indgive høringssvar.  
Hvis man har nogen indsigelser. Hvis man påtænker at bygge ud til vejen skal man have til-
ladelse. Og måske har nogle læst Mogens indlæg i Rødovre Lokalnyt, det eneste rigtige vil 
være at lave en specifik plan for hvilke regler der skal være specifikt for træer i Rødovre.  
Sagir vil tage initiativ til evt. høringssvar. 
Jann Larsen, Nørregård G/F: Opfordre til at læse og kommentere på lokalplanen i høringspe-
rioden, som f.eks. levende hegn. Og opfordrer til de grundejerforeninger også får gennem-
gået ændringer og indsender evt. høringssvar. Da det påvirker dem som gerne vil bygge me-
re.  
I senior rådet blev der snakket om de levende hegn, da ældre mennesker kan have det svært 
med at holde de levende hegn. Der er lovet et borgermøde den 24. marts, men der er ikke 
flere informationer endnu.  

 
 


