
Referat fra generalforsamlingen 13. april 2016 

Formanden Georg Sandersen bød velkommen til årets generalforsamling. Vor sædvanlige dirigent 

foreningens tidligere formand Finn Beck måtte melde afbud på grund af sygdom. I stedet blev 

foreningens revisor Jørgen Løkke foreslået til at forestå dirigenthvervet. Han blev enstemmigt 

valgt. 

Efter at have konstateret, at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt blev ordet givet til 

formanden Georg Sandersen til aflæggelse af årets beretning. 

 

Årets beretning 

”Året vi har lagt bag os og som vi i dag gør status over, blev et af de mere almindelige år med alle 

vore traditionelle aktiviteter. Dette skal vi ikke lade os berolige af. Omkring os går udviklingen 

stærkt, og der kan lige pludselig ske forandringer i vort nærmiljø. Dette så vi i 2014, da der var 

planer om nedlæggelse af Dyssegårds Station. 

Derfor er det vigtigt at vi har et stærkt lokalt netværk, der kan rykke ud, når vor hverdag og nære 

omgivelser bliver truet. Dyssegaards Grundejerforening er der respekt om og med fortsat stor 

opbakning til foreningen kan dette kun blive bedre og give os mulighed for at få indvirkning på 

tiltag og afgørelser, der vedrører os og vort område. Hvad blev vi så budt på i 2015? 

 

Fjernvarmen 

I store dele af kommunen er man i fuld gang med udlægning af fjernvarmen. Fase 1 skulle være 

afsluttet og fase 2 og 3 forventes gennemført som planlagt. Hos os er det området, afgrænset af 

Jernbanen og kommunegrænsen til Gladsaxe. Den øvrige del af vort område ligger i fase 4. Så 

umiddelbart er der ikke noget nyt og alligevel. Henover sommeren 2016 vil der blive evalueret på 

de første faser. Hertil kommer, at priserne på anlægsarbejdet ændrer sig, gaspriserne ændrer sig 

og forud for igangsætning af hver fase, skal der indhentes en godkendelse fra energistyrelsen. Det 

er noget med det samlede energiregnskab. Om denne revurdering giver anledning til ændringer i 

den nuværende plan, ved man aldrig. En afklaring heraf forventes at foreligge i 3. kvartal 2016. 

 

Affaldsordningen 

I Dyssegård var vi blandt de første der fik den affaldsordning, I kender i dag. Dengang fik vi alle 

tilbudt at være med i en prøveordning med en 3. beholder til plastik og metal. Den obligatoriske 

ordning med plastikbeholdere dels til husholdningsaffald m.m. (restaffald) og dels til papir/glas er 

nu ude i hele kommunen. Det - at skulle sortere vort affald - er noget vi vil se mere til. Bare tag en 

tur forbi genbrugspladsen og se, hvor mange forskellige containere der er til fordeling af affald. Og 

en ting er sikkert, der kommer flere endnu. Også ved de enkelte husstande vil der komme mere 

sortering. 

Det er netop i kommunen vedtaget, at alle husstande nu får den 3. container, til plastik/metal. 

Ordningen bliver en fravalgsordning. Det vil sige, at man kan fravælge denne container. Man skal 



dog være opmærksom på at plastik og metal ikke længere vil være en del af storskraldsordningen, 

og det må heller ikke lægges i restaffald. Denne form for affald skal bringes til genbrugspladsen. 

Der er ikke for nuværende planer om yderligere sortering ved husstandene. Men det skal 

forventes, at der inden for kortere tid vil ske yderligere opdeling af affald på genbrugspladsen. 

Affald vil i fremtiden blive betragtet som en ressource. 

 

De store vandmængder og afledningen heraf 

Store nedbørsmænger, ikke bare skybrud men også meget kraftigt regnvejr, har givet os 

problemer i kældre og haver. Disse problemer vil efter al sandsynlighed komme igen. Gentofte 

kommune har derfor iværksat en storstilet plan over 4 år for at dette vand kan afledes uden større 

gener for husejerne. Der er 4 store projekter, bassinledning i Kystvejen, separering af regnvand 

ved underjordisk tunnel i Hellerup, renovering af Kildeskovsrenden og udvidelse af 

Gentofterenden. 

Specielt det sidste projekt vil påvirke os. Formålet er, at vandet samles i renden, således at 

ejendommene omkring renden ikke får ”glæde” af vandet. 

Projektet har jeg tidligere omtalt og det er nøje beskrevet på kommunens hjemmeside. Der er ikke 

noget nyt i projektet udover, at det er blevet forsinket. Selve projekteringen har været meget 

kompliceret blandt andet på grund af mange tilladelser og godkendelser, der skulle indhentes. Der 

forventes en borgerhøring henover sommeren og arbejdet forventes at blive startet op i 

slutningen af 2016 og vil vare ca. 1 år. 

Herudover er det planen, at der løbende vil ske en separering af kloakvand og regnvand i det 

meste af kommunen. Der hvor separering etableres, vil private husejere kunne blive tilsluttet. 

Udgifter hertil afholdes af Nordvand for den del af anlægsarbejdet der er i offentligt rum (vejen 

m.m.), mens omkostninger på egen grund skal afholdes af husejeren. 

 

Trafikforhold 

Noget der påvirker os meget i hverdagen er trafikforholdene. Det er også et af emnerne, vi 

løbende er i kontakt med kommunen om. Sagen er ligesom 2 delt, nemlig de meget nære og 

daglige problemer og den mere langsigtede plan. De nære problemer kan være afvikling af 

lysregulerede vejkryds, heller på vejmidten eller udkørsler fra sideveje. Det kan også være 

regulering af morgen- og aftentrafikken eller parkering.  

Krydset ved Munketorvet er et meget vanskeligt kryds, da det hænger sammen med vejkrydset på 

den anden side af banen ved Ellegårdsvej. Det skulle nu være tilrettet med en bedre afvikling. 

På Lyngbyvejens lokalvej kommer der ”supercykelsti”. Dette bevirker, at cykler prioriteres fremfor 

biler. Alle udkørsler fra sidevejene ændres således at biler ved udkørsel skal køre op over 

cykelstien. 



Mange af vore veje har høje kantsten og nogle mangler på hjørnerne nedkørsel fra fortovet. Disse 

forhold bliver ændret, men først i forbindelse med reetableringen efter nedlægning af 

fjernvarmerørene. 

Et andet ønske vi arbejder med er, at få etableret bump eller anden fartbegrænsende 

foranstaltning på Ellemosevej med indgangen til Dyssegårdsparken. Det er ikke noget vi får lige 

med det samme, men håbet kunne være, at det kunne lade sig gøre i forbindelse med 

reetableringen af vejen efter nedlægning af fjernvarme. At få vejbump, er måske ikke det store 

problem efter de normale regler, hvor vejens grundejere betaler. Dette sted mener vi er mere et 

alment problem, som kommunen bør betale. 

Det sidste omkring parkering er nok vanskeligere. Desværre er det blevet sådan at mange bilister 

bare parkerer som de har lyst. Alle ved jo, at man ikke må parkere med 2 hjul på cykelstien. Hvad 

gør man så, joh man kører hele bilen op på fortovet. Der sker jo sjældent noget ved en ulovlig 

parkering. Parkeringsvagterne kommer kun på udsatte steder, og politiet synes at have nok i andre 

opgaver. 

Problemet er velkendt også i forvaltningen. Politisk er der ikke ønske om at etablere et større 

korps af parkeringsvagter. Derfor er appellen: Lad os parkere ordentligt. 

Kommunalbestyrelsen har netop haft nedsat et opgaveudvalg- Trafik sikker i byen- ,  som blandt 

andet skulle se på parkering og fremkommelighed. Udvalget forventes at fremkomme med forslag 

og indstillinger til løsninger senere på året. Hvad der kommer ud af det er svært at sige, men det 

er ikke tiltag, der vil kunne gennemføres lige med det samme. 

Har vi meget presserende problemer, må vi frembringe dem i vor løbende dialog, indtil vi ved 

mere om de langsigtede planer. 

 

Søborg Hovedgade 

Jeg har tidligere omtalt Søborg Hovedgade og kunst i byrummet. Der arbejdes forsat på, at der i 

trekanten Søborg Hovedgade/Vangedevej opsættes et kunstværk. I 2015 blev der med støtte fra 

Gentofte Kulturpulje udarbejdet et projektforslag. Sagen ligger p.t. til behandling i Kommunen. Vi 

har møde med kulturforvaltningen den 18. april 2016 om det videre forløb. Selve skulpturen skal 

ligge indenfor arealet mellem de 2 fortove. Gentofte Kommune har p.t. ikke midler, der kan støtte 

op om projektet. Derfor skal hele projektet fondsfinansieres. Disse midler er der endnu ikke tilsagn 

om. Der er heller ikke på nuværende tidspunkt aftale om en efterfølgende drift, det vil sige 

pasning og vedligeholdelse. Når kommunen har givet sit tilsagn om kunstværket på stedet, vil der 

komme en borgerhøring inden arbejdet igangsættes. 

 

Skulpturudstilling i Dyssegårdsparken 

Når vi nu er i kunstens verden arbejdes der også på en anden sag. For år tilbage havde vi 

skulpturudstillinger i Dyssegårdsparken. En gruppe borgere syntes det kunne være en god ide at 

genoplive disse. Grundejerforeningen er enige heri, og sammen er vi ved at undersøge 

mulighederne herfor. Ideen har været forelagt kommunen, som også er positive for ideen. Et 



sådant arrangement er ikke billigt, og derfor har vi også her udfordringer med finansieringen. 

Dette gælder såvel tilrettelæggelse og planlægningen som afviklingen af selve udstillingen. Ideen 

er, at det skal være en åben udstilling for alle. Der kunne arrangeres kunstture fra biblioteket og 

den kunne indgå i skolens kunstundervisning. Det bliver spændende, at se hvad der blive ud af 

bestræbelserne. 

Samarbejde med biblioteket. 

Vort lokale bibliotek har gennem de senere år etableret flere arbejdsgrupper for at skabe 

forskellige aktiviteter. Først fik vi lokalhistorisk netværk, som søger at indvie os i lokalområdets 

fortid. Senere har vi fået Dyssegård Kulturgruppe, som arrangerer forskellige kulturelle 

arrangementer. Begge disse grupper følger vi nøje og tager del i gruppernes arbejde. Begge disse 

grupper tangerer de opgaver vi beskæftiger os med i grundejerforeningen, og langt hen ad vejen 

er det de samme borgere, vi henvender os til. Af samme grund vil vi fremover annoncere 

arrangementerne i henholdsvis vort blad og på hjemmesiden. 

Herudover har biblioteket også andre arbejdsgrupper og arrangementer. 

 

Dialog med Gentofte Kommune 

Som I kan se, sker der mange ting omkring os, og mange af tingene påvirker vor hverdag. 

Grundejerforeningen har ikke beføjelser til på egen hånd at kunne gøre ret meget. Det er derfor 

vigtigt, at vi følger udviklingen og sikrer, at der er respekt omkring vor forening. Med 

udgangspunkt heri kan vi gå i dialog med kommunen. Gennem de senere år har der været faste 

møder med såvel forvaltningen som det politiske system. Vi føler stor åbenhed ved møderne med 

gensidig respekt, hvor der bliver lyttet til, hvad vi har at fremføre. Det er også vor opfattelse, at 

med disse møder er vi i stand til at påvirke forskellige beslutninger. På disse møder er det typisk 

projekter og diverse tiltag der drøftes. I dagligdagen kan der også opstå problemer. Det kan være 

skæve fliser eller vejlys der ikke virker. Her kan vi alle hjælpe med at få disse forhold udbedret 

hurtigt ved at give besked herom. For at der kan ske en udbedring af skaden, må myndighederne 

have besked herom. 

På Gentofte Kommunes hjemmeside er der et punkt der hedder GIV OS ET VINK. Det er en direkte 

meddelelse til forvaltningen, hvor man kan sende besked om forhold, der ikke er, som de skulle 

være. 

Brug den.  Den virker ganske godt og mange gange vil forhold være udbedret indenfor få dage. 

 

Egne arrangementer 

Udover ovennævnte forhold, som vi har taget del i, har vi også i 2015 gennemført vort store Sankt 

Hans bål i Dyssegårdsparken. Et arrangement vi tillader os at være stolte af. Sammen med 

spejderne i Dyssegårdsparken og biblioteket har vi fået skruet et populært og hyggeligt program 

sammen, hvor vi ser op mod 1000 borgere. Herudover har vi vort årlige bankospil. I alt sin 

enkelthed har vi her en hyggelig aften, hvor vi er 70-80 medlemmer der spiller banko og fordeler 

de mange præmier, som bliver tildelt os af de lokale handlende. 



 

Økonomi 

Regnskabet kommer vi til senere. Jeg vil dog lige knytte et par kommentarer til økonomien. Vi 

slutter året med et mindre underskud. Årsagen er, at vi i efteråret valgte at husstandsomdele 

bladet for at tydeliggøre foreningen i lokalområdet og herved få flere medlemmer. 

Et andet forhold er, at vi har diverse indtægter på 50.000. Disse er senere udgiftsført. Beløbet 

dækker over, at Kulturpuljen (Gentofte Kommune) har givet tilskud til udarbejdelse af projektet 

ved Søborg Hovedgade. Sådanne tilskud kan ikke gives til enkeltpersoner, og derfor er 

grundejerforeningen gået ind som formidler og tovholder. 

I 2016 vil vi, som følge af en tidligere generalforsamlingsbeslutning få en højere 

kontingentindbetaling. Disse midler er tænkt til afholdelse af nye arrangementer. Vi har ikke 

aktuelle planer i støbeskeen, men beløb er sat af for at vise, at der er vilje til nye aktiviteter. 

 

Afslutning 

Sluttelig har jeg kun at sige tak for godt samarbejde i bestyrelsen. Der skal også lyde en stor tak 

dels til vore annoncører i bladet og dels til de mange sponsorer af præmier til vort årlige bankospil, 

som er med til at vi kan afvikle vore arrangementer på det høje niveau, vi gør.” 

 

Beretning blev herefter overgivet til debat i forsamlingen. 

 

Forsamlingen havde kun få bemærkning hertil. Der var et par uddybende spørgsmål til det nye i 

affaldsordningen. Hertil skal det bemærkes, at udvidelsen endnu ikke er trådt i kraft, og når tid 

kommer, vil der tilgå de enkelte husstande orientering om ordningens omfang. 

Vejkrydset ved Munketorvet er rigtignok blevet tilrettet. Men der syntes stadig, at være et 

problem med den højre svingende trafik ned ad Kildebakkegårds Alle. Formanden lovede at tage 

ud og se på det og herefter drøfte problemet med forvaltningen. 

Sluttelig var der en appel om, at der vises hensyn til hinanden ved færden i Dyssegårdsparken. Der 

er borgere, der har problemer med hunde. Hunde skal føres i snor i kommunens parker med 

mindre andet er angivet. Derfor skal hunde også i Dyssegårdsparken føres i snor undtagen i den 

særlig anlagte hundegård. Børn kan være bange for hunde, specielt hvis ikke de er vant til at 

omgås dyr. Også andre mennesker kan af en eller anden grund synes, at det ikke er rart, og så er 

der borgere, som simpelt hen ikke kan tåle omgang med hunde/dyr. Vi bør derfor vise hensyn for 

hinanden, og have respekt for og give plads til de borgere, som ikke ønsker eller ikke kan tåle 

omgang med vore dejlige hunde. 

Med disse bemærkninge blev beretningen taget ti efterretning. 

 

Regnskab for 2015 



Foreningens økonomiansvarlige Morten Dam Christen fremlagde det reviderede regnskab, der 

viste et underskud på kr. 5.223, hvor der var budgetteret med et overskud på kr. 5.160. Den 

væsentligste årsag til forskydningen er som nævnt i formandens beretning øgede udgifter til 

husstandsomdeling af medlemsbladet i november 2015. I regnskabet optræder en post på kr. 

50.000 både i indtægter og i udgifter. Dette er en ren formidlingsopgave omkring projektet med 

en skulptur på Søborg Hovedgade, som grundejerforeningen har påtaget sig. Foreningen har en 

egenkapital på kr. 58.588, hvilket må anses for passende for en forening af vor størrelse og med 

vor aktivitet. 

Regnskab blev herefter godkendt. 

Hele regnskabet er tilgængeligt på foreningens hjemmeside. 

I budgettet er angivet en væsentlig øget kontingentbetaling. Forklaringen her er ganske enkelt, at 

vi tidligere har vedtaget en kontingentforhøjelse fra kr. 100 til kr. 130. Herudover er budgettet 

tilrettet, idet vi godt kunne tænke os lidt mere aktivitet, som der på den måde er taget højde for. 

Kontingentet for 2017 bliver uændret kr. 130 pr. husstand. 

 

Valgene 

Efter tur afgik Georg Sandersen, Jonas Bülow Sandersen, Mette Koch Jensen og Lene Schack. 

Herudover ønskede Henrik Køber at træde ud, idet han fraflytter vort område. 

Alle afgående kandidater blev genvalgt og herudover blev Kaare Ekmann-Gade, Anette 

Schumacher og Karen Thobo nyvalgt. Alle er valgt for 2 år. 

Også foreningens revisor Jørgen Løkke blev genvalgt og som suppleant blev Trine Degenkolv 

Andersen valgt. 

 

Indkomne forslag 

Der var ikke modtaget nogen forslag. 

 

Konstituering 

Efter mødet har bestyrelsen konstitueret sig med Georg Sandersen som formand, Mogens Laursen 

som næstformand, Morten Dam Christenasen som økonomiansvarlig og Jonas Bülow Sandersen 

som web-master. 
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