
 
Indkaldelse til generalforsamling – Februar 2019 
 

 

Generalforsamling 2019 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fuglebakkens Ejerlaug 

 

Tirsdag den 26. februar 2019 kl 18.30-22.00  
Mariendal Kirke, Nitivej 17 – Menighedshuset Store Mødesal 

 

Kl. 18.30 vil der være en buffet, og kl. 20.00 starter generalforsamlingen 

 

Dagsorden for generalforsamling 2019 
 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning for 2018 

3. Revideret regnskab for 2018 til godkendelse 

4. Kontingent for 2019 

Bestyrelsen foreslår uændret 

kontingent 

5. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår: 

Jørn Lynglev, E39, villig til genvalg 

Benedikte Wanscher, F39, villig til 

genvalg 

6. Valg af revisorer: 

Michael Randrup, E63, villig til genvalg 

Asger Varnild,E35, afgår 

7. Eventuelt 

 

  



Bestyrelsens beretning for 2018 
 

Bestyrelsen konstituerede sig med formand 
Ole Poulsen, V26, kasserer Ida Rosenberg, V22, 
Benedikte Wanscher, F39, Ole Larsen, E45 og Jørn 
Lynglev, E39.  

 

Vedligeholdelse af vandrør og kloak 
Udskiftning af koldtvandsrør følger planen. 

Projektet afsluttes foråret 2019 med Fuglebakkevej 
og Egernvej 25-31. Arbejdet vil blive gennemført fra 
11. marts til 3. maj. Frederiksberg Forsyning har in-
formeret grundigt om arbejdet undervejs. Det tager 
ca. tre dage at udskifte rørene i 9-11 rækkehuse, 
hvortil kommer yderligere to dage til isolering.  

Der har i 2018 været 2 reparationer af kloak-
brønde, 4 højtryksspulinger, udskiftning af brønd-
dæksler og oprensning af regnvandsbrønde på bag-
veje, i alt kr. 34.800. Det er bestyrelsens plan frem-
over – regelmæssigt at spule kloakrørene, så alle 
huse har et velfungerende kloaksystem. Reparation 
af gamle vandrør er sket i to tilfælde, i alt kr. ca. 
8.000. 

Når alle husene har fået nye vandrør, vil be-
styrelsen fremover afholde udgifter til vedligehol-
delse af forsyningsrørene for vand som en fælles 
udgift for Ejerlauget. Det betyder, at bestyrelsen 
ikke skal bruge tid på at fordele udgiften på de 
rækkehuse, der er berørt af reparationen. Man 
undgår også det administrative arbejde med udsen-
delse af opkrævninger og eventuelle rykkerproce-
durer. Samme fremgangsmåde vil blive benyttet 
ved mindre reparationer af kloakdæksler og brøn-
de. Ved vedligeholdelse af kloakrørene, hvor der 
evt. kan være forsikringsdækning af skaden, vil ud-
lægget som hidtil blive fordelt på de medlemmer, 
der er berørt af reparationen. I alt meget arbejds-
lettende foranstaltninger for arbejdet i bestyrelsen.  

Lokalplan for Fuglebakkebebyggelsen 
Kommunens forslag til bevarende lokalplan 

for Fuglebakkebebyggelsen blev sendt i offentlig 
høring fra 5. september til 31. oktober. Forslaget 
indeholdt ikke mulighed for at opsætte altankviste 
på række– og dobbelthusene i bebyggelsen. By- og 
Miljøudvalget har imidlertid besluttet, at et alterna-
tiv med mulighed for at opsætte altankviste indgik i 
høringsmaterialet.  

Den 11. oktober 2018 inviterede kommunen 
til ”åbent hus” på Duevejens Skole, hvor ejere, leje-
re og virksomheder i området kunne drøfte forsla-
gene med repræsentanter fra kommunens forvalt-
ning. Mange medlemmer af ejerlauget har afgivet 
skriftlige høringssvar og ejerforeningerne i Fugle-
bakkebebyggelsen afgav et samlet svar. Bemærk-
ningerne har især rettet sig mod udnyttelsen af tag-
etager til bolig, altankviste, træhøjden i haverne, 
hvor mange er imod høje træer med skyggevirkning 
hos naboer samt status for bagveje og stier. 

Forvaltningen er nu i gang med at gennemgå 
alle høringssvar og lave indstilling til kommunalbe-
styrelsen om den endelige plan. Lokalplanen for-
ventes at blive vedtaget inden sommerferien. 

Indtil lokalplanforslaget er vedtaget, må hus-
ejerne ikke foretage ændringer på de ejendomme, 
der er omfattet af forslagene til lokalplan, hvis det 
kan foregribe indholdet af den endelige plan. 

 

Istandsættelse af veje og fortov – offentlige 
veje 

Arbejdet med veje og fortov er afsluttet i 
Fuglebakkekvarteret. Der er et par andre småopga-
ver, som entreprenørerne går i gang med, når 
vejret tillader det. Der er lavet en liste over mang-
ler og en frist for afhjælpning. Regningerne er ud-
sendt til nogle af medlemmerne. Kommunen var 
forpligtiget til at sende en udgiftsfordeling ud sam-
men med høringsmaterialet om istandsættelse af 
vejene. Den pris, der blev oplyst, var baseret på 
listepriser. Efterfølgende blev arbejdet sendt i ud-
bud, og kommunen fik en billigere pris, på ca. det 
halve af de udmeldte priser. 

Kommunen vil herefter udsende varsel til 
grundejerne om optagelse som offentlig vej. 
Grundejerne får mindst tre uger til at komme med 
bemærkninger. Hvis der er væsentlige indsigelser, 
forelægges sagen By- og Miljøudvalget. Endelig 
afgørelse om optagelse som offentlig vej sendes til 
grundejerne. Heri vil fremgå en dato for vejenes 
overgang til offentlig vej. 

Når vejene er optaget som offentlig vej, vil 
parkeringsordningen i Frederiksberg Kommune 
blive gennemført på vores veje. Frederiksberg 
Parkering arbejder allerede i vores område, bl.a. 
ved tilsyn af bestemmelser om parkerede bilers 
afstand til tværgående kørebane – 10 meter reglen.  



Chikanerne på Vagtelvej 
Chikanerne på Vagtelvej blev delvist gen-

oprettet med istandsættelse af vejene, så chika-
nerne lever op til kommunens krav om at være i 
god tilstand. Kantstenene er rettet op, og der er 
monteret nogle midlertidige steler – som kan af-
monteres, så større køretøjer kan passere. Træerne 
er i dårlig tilstand, men blev ikke udskiftet. Kommu-
nen er enig i, at chikanerne reducerer antallet af 
parkeringspladser og gør det vanskeligt for større 
køretøjer at passere uden at beskadige chikanerne. 
Kommunen er positiv over for at etablere vejbump 
efter optagelse af vejen som offentlig vej. Der er 
endnu ikke afsat penge til etablering af vejbump på 
Vagtelvej.   

 

Godthåbsvej 132 - spærring af port 
Siden 31. oktober har porten ud til Godt-

håbsvej været lukket med en betonafspærring, og 
fællesvejen gennem porten kan ikke længere be-
nyttes af biler. Har man ikke vendeplads på sin 
grund, er man tvunget til at bakke ned ad bagvejen 
og køre ud ad tværstierne ved Egernvej. Det 
samme gælder håndværkere med nødvendigt 
materiel og trailerkørsel samt renovationsbilen fra 
Frederiksberg Renovation. Forholdene er meget 
generende for beboerne, som i lang tid har måttet 
lide under langsommeligt byggearbejde på 
Godthåbsvej 132, hvor porten - uden varsel lukkes 
efter ejerens forgodtbefindende på både hverdage 
og i weekends – siden 1. november har porten 
været helt afspærret. 

Ejerlauget har brugt meget tid på at skabe 
ordentlige forhold for beboernes passage af por-
ten, ved henvendelse til kommunen, der i servi-
tutten er påtaleberettiget. Kommunen har flere 
gange forklaret ejeren af Godthåbsvej 132 om den 
tinglyste ret til adgang og uhindret passage, men 
uden resultat. Tværtimod har ejeren af Godthåbs-
vej 132 meddelt kommunen, at han ikke er enig i, 
at servituttens bestemmelser om fri og uhindret 
passage gælder hans baggård og port. Kommunen 
har i sidste måned givet ejeren af Godthåbsvej 132 
et varsel om påbud om at rydde porten. Hvis på-
buddet ikke overholdes vil sagen blive overgivet til 
Politiet til strafferetlig behandling. 

Ejerlauget har søgt advokatbistand angående 
status for vores bagveje og stier samt servituttens 
bestemmelser om fri og uhindret passage, for bedst 
muligt at sikre medlemmernes interesser.  

Godthåbsvej 132/134 – ulovligt byggeri 
Bestyrelsen har modtaget mange henvendel-

ser om byggeri på Godthåbsvej 132 og Godthåbsvej 
134, der ejes af ejeren af Godthåbsvej 132’s sam-
lever.  Ejendommene er omfattet af deklarationen 
af 10. november 1928 vedrørende bl.a. bestem-
melser for ændring af facade, tag og hegn - samme 
deklaration som de øvrige ejendomme og række-
huse i Fuglebakkebebyggelsen. Frederiksberg Kom-
mune har gjort ejeren af Godthåbsvej 132 opmærk-
som på omfanget og gentagne overtrædelser af de-
klarationen og byggelovgivningen, hvor der i flere 
tilfælde arbejdes uden byggetilladelse.   

Byggesagerne omfatter bl.a. ulovligt opført 
affaldsskur, som hindrer et rækkehus i at få adgang 
til sin garage. Kommunen har udstedt påbud om at 
lovliggøre byggeriet. Sagen har været i byretten 9. 
januar 2019, og der skal afholdes et nyt møde i ret-
ten, hvor Frederiksberg Kommune er vidneindkaldt. 

På trods af afslag på ansøgning om byggetil-
ladelse har Godthåbsvej 132 påbegyndt opførelse 
af altaner mod baghaverne. Af hensyn til reglerne 
for fremsættelse af lokalplan, kan kommunen ikke 
handle i sagen, før lokalplanen er vedtaget. 

Tagetagen på Godthåbsvej 134 er blevet 
grundlæggende ændret uden byggetilladelse. Fre-
deriksberg Kommune har udsted påbud om lov-
liggørelse. Påbuddet behandles nu i Planklage-
nævnet. 

  

Rotter 
Der har i årets løb været tilfælde af rotter i 

rækkehusene, hvor rotter har haft adgang til skunk-
rum på 2. sal.  

Rækkehusene på Solsortvej, ulige numre, og 
Vagtelvej føres ud til hovedkloakken på Vagtelvej, 
hvor der er monteret rottespærre, således at der 
ikke længere er adgang fra hovedkloakken til ræk-
kehusene. Rottespærre har ikke medført gener for 
transport af spildevand. Skadedyrseksperter er i 
gang med giftbekæmpelse af rotter i kloaksyste-
met. Mange rotter er blevet slået ihjel -desværre er 
der stadig rotteaktivitet i kloakken, hvor vi med 
yderligere udlægning af gift forventer, at vi får bugt 
med rotterne.   

Bestyrelsen vil arbejde videre med monte-
ring af rottespærrer i de øvrige kloakker, så der 
spærres for rotter ved tilgangene til vores kloak-
system, og rotterne i kloaksystemet bekæmpes 
med gift. 

 



Træerne på bagvejene 
Træerne på bagvejene er blevet beskåret. På 

bagvejen Fuglebakkevej/Drosselvej er træerne af 
ældre dato, men er sunde med mange leveår 
endnu. Gartneren udskiftede 3 rønnebærtræer, 
som var gået ud. På Drosselvej er der ligeledes 
udskiftet 3 rønnetræer. Træerne forsynes med 
vandingsposer, som er nødvendige at vedligeholde 
i de første år efter plantningen. 

Kugleakacierne på bagvejen mellem Dros-
selvej og Solsortvej er -efter startvanskeligheder i 
de første år, kommet godt i gang, bortset fra et 
enkelt træ, der er blevet udskiftet. Akacierne vok-
ser meget kraftigt og har behov for årlig beskæring, 
hvor en tredjedel af grenene udtyndes. 

 

Lys på Drosselvej 
Der blevet opsat lysarmatur med LED-lys på 

Drosselvej - alle rækkehuse har nu nyt lysarmatur. 

 

Digitalisering af administrationen i 
Ejerlauget  

Fuglebakkens Ejerlaug benytter et meget 
brugervenligt administrationssystem udviklet af 
ForeningLet. Systemet benyttes til medlems-
kartotek, regnskab og kommunikation med med-
lemmerne. Alle opkrævninger af kontingent og 
fordeling af udlæg for reparation af vandrør og 
kloak kører nu automatisk via Nets. Det vil være en 
stor hjælp for bestyrelsen, hvis medlemmerne til-
melder sig betalingsservice. Det vil spare meget 
arbejde med udsendelse af rykkere, som forekom-
mer ved hver udsendelse af opkrævninger. 

Medlemmerne opfordres til at orientere be-
styrelsen om eventuelle opdateringer af primære 
og sekundære mailadresse og telefon.  

 
Ole Poulsen, februar 2019

 

Bestyrelsen: 

 

Formand Ole Poulsen, Vagtelvej 26, mobil 40 68 36 50 mail bestyrelsen@fugelbakkensejerlaug.dk  
Kasserer Ida Rosenberg, Vagtelvej 22, mobil 81 71 16 50  
Ole Larsen, Egernvej 45, mobil 28 12 79 05 
Jørn Lynglev, Egernvej 39, mobil 61 69 53 00 
Benedikte Wanscher, Fuglebakkevej 39, mobil 26 24 80 26 
 

Se også www.fuglebakkensejerlaug.dk 
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