
Generalforsamling i Fuglebakkens Ejerlaug   

 
Torsdag den 25/2 2016 
Afholdt i ”Pyramiden”, Skolen på Duevej 
  
1. Valg af dirigent.  
Norman Cleaver blev valgt og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet 
 
2. Beretning for 2015. 
Lars Michler gennemgik kort den udsendte beretning.   
Han redegjorde bl.a. de problemer der har været omkring kassererfunktionen. Desuden problemer omkring 
kommunens planer for vejene. Ejerlaugets muligheder for indflydelse på spørgsmålet om vejene har ikke været store.  
S34 angående rensning af bagvejene: hvad er formalia? Hvem gør det og hvad er forpligtelserne?  
Formand: Ejerlauget er forpligtet til at vedligeholde bagvejene enten ved at medlemmerne selv gør det eller man 
betaler sig fra det.  
F11 overgang til kommunale veje: udtaler Ejerlauget sig på alles vegne eller er det individuelt 
E47: der er rygter mange steder om, at Fuglebakken er det eneste sted man kan parkere frit, hvornår sker der noget 
S7: der er mange andre steder i kommunen, der ikke har restriktioner 
Formanden: Frederiksberg kommune meddeler vejene vil blive istandsat fra maj-september 2016. Høringsfasen er 
ovre, svarene bearbejdes for mindre justeringer, men intet væsentligt. Der har dog været andre tidsplaner der ikke 
har holdt. Når vejene er istandsat vil de bliver overtaget af kommunen. Der er bemærket mere parkering i området, 
men det er der i andre områder med private fællesveje også, men uden held for at undgå det. 
Vi har ikke mange muligheder, privat parkeringsordning er en mulighed, men kræver enighed i kvarteret, og andre har 
ikke lykkedes med det. Politiet har ikke muligheder for at hjælpe. Det var den enkelte parcelejer og Ejerlauget der 
havde mulighed for at komme med høringssvar. Det fleste i kvarteret har været for at få offentlig vej. Dog ikke 
området ved Ternevej. Kommunen ser dog hele Fuglebakkekvarteret under et. 
S26: Når det bliver offentlig parkering: hvad bliver konsekvenserne derved for beboerne.  
Formanden: det bliver det samme som resten af kommunen og vi kan opretholde ærindekørselskiltene hvis vi fortsat 
skal undgå gennemkørende trafik. Det er kommunen indstillet på. 
Beretningen godkendt 
 
3. Revideret regnskab for 2015 til godkendelse. 
Formanden gennemgik regnskabet og redegjorde for flytningen af konti Danske Bank fra privat konto til 
foreningskonto og i den anledning solgte vi aktierne med en indtjening. 
Der har været udgifter på vedligehold af bagveje og en enkelt større kloakregning. 
Samlet udgift svarende til 2014. 
Vores tilgodehavende er præget af den sene udsendelse af opkrævning af kontingent, men dd er tilgodehavende ca. 
30.000 og der er udsendt rykkere til 27 medlemmer.  
Kreditorer. Der er enkelte der har betalt dobbelt og derfor skal have penge tilbage 
 
  
4. Kontingent for 2016.  
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.  
Vi må formentlig kunne få lavere udgifter når vejene bliver offentlige. 
 
5. Valg til bestyrelsen.  
 
Efter tur afgår:  
Lars Michler, F29  
Ole Larsen, E45  
 
Fillippa Gottlieb, V14, er ikke på valg, men ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. Lars Michler ønsker ikke genvalg Ole 
Larsen er villig til genvalg  
 
Formanden oplyste at Ole Poulsen V26 gerne vil opstille til bestyrelsen 
Georg Danvøgg S26 ville gerne indtræde og blev indvalgt sammen med Ole Poulsen. Ole Larsen blev genvalgt, alle for 
en 2-årig periode. 



 
 6. Valg af 2 revisorer 
Ole Poulsen har været revisor og genopstiller derfor ikke. 
Jesper Kjærgaard, F33 genopstiller 
Asger Varnild, V35 stiller op. Begge valgt.  
  
7. Eventuelt  
S30: spørgsmål til regnskabet, hvorfor er der 30.000 udestående. 
Formanden:  det skyldes at opkrævningerne for 2015 blev sendt meget sent ud i forhold til regnskabsafslutningen. 1. 
rykker er uden gebyr, 2.rykker med gebyr 100kr. 
S10 : affald fra træklipning ligger endnu på bagvejen ved Solsortvej/Vagtelvej 
Formanden da vi ikke har betalt beder vi om det fjernes inden vi betaler. 
V28: Sommerfest datoen bør meldes hurtigst ud. 
 
Stor tak til Lars Michler fra  V22 m fl. 
 
Ole Larsen: Den bevarende lokalplan: kort status. Lokalplanarbejdet startede op fra kommunens side og vi er 
sparringspartnere. Der har været meget udskiftning i kommunen. Der er kommet ny medarbejder på sagen. Der er to 
fra fugleballens Ejerlaug og 2 fra dobbelthusene og fra det ”lille ”laug. Første møde den 21. januar med opdatering på 
processen. Vi er med for at kunne påvirke processen. Ole orienterer om at der er en ”foto-proces” i gang nu og man vil 
dokumentere de gode initiativer. Man vil ajourføre den gamle deklaration. Fx udnyttelse af tagetager, som ikke må 
benyttes til ”natophold”. Hvor interesserede er vi i at få tingene lovliggjort? Hvad er regler for fx hævede terrasser? 
Kommunen er meget tilfreds med vores vedligeholdelsespjece for området, som virker som en rettesnor for 
bevaringsarbejde. Den selvstændigt bevarende lokalplan skal afløse deklaration fra 1928. Der er bedt om en 
orientering om den nye lokalplan fra kommunens side og der er mulighed for at gøre indsigelser for den enkelte. 
Laugenes repræsentanter vil holde beboerne orienteret undervejs. Arbejdet starter nu og kommunen har sat resurser 
af.  
Formanden orienterede om Bogen om Fuglebakken. Lars har været i kontakt med forfatteren som nu bor i Odense, 
bogen er nu professionelt indscannet og den lægges formentlig snart på hjemmesiden. D28 ogE27 har vedligeholdt 
listerne og de vil blive publicerede sammen med den indscannede kopi. E27 beder bestyrelsen om at holde den ajour 
fremover, hvilket loves. 
Formanden: Vejarbejde i kommunen: kan ses på hjemmesiden www.frederiksberg.dk/vejarbejde. Og det er der man 
kan se hvornår de forventer arbejdet udført. Den sidste løsning der blev udført sidst, var den billige løsning. Måske kan 
de lave kantsten blive ændret.  
F11:Kan man sende det hele elektronisk ud? 
Benedikte orienterede om ”Foreninglet”, som det nye elektroniske medlemssystem, der kan benyttes til opkrævninger 
mm og opfordrede til at folk kontrollerer deres mail-adresser mm på fremlagte lister mm. 
Benedikte takkede Lars for hans store indsats som formand gennem 10 år. Men stor flid og entusiasme gennem alle 
årene. Bestyrelsen overrakte 3 flasker god rødvin. 
 
 
Referat: Benedikte Wanscher, F39 
 
 
 
 
Formand: Lars Michler, F29 
 
 
 
 
Dirigent: Norma Cleaver, F35 


