
 
Nyhedsbrev maj 2016 

 

 

Istandsættelse af vejene i 
Fuglebakkekvarteret 

Hver enkelt husejer modtog i december et høringsbrev 
fra Frederiksberg Kommune om forslag til istandsættelse 
af vejene i Fuglebakkekvarteret. Kommunen kan 
bestemme, at private fællesveje skal istandsættes til et 
niveau, der er nødvendigt for at vejene er i god og 
forsvarlig stand. Det er kommunens opfattelse, at 
istandsættelsen af vejene skal udføres som ét samlet 
arbejde ved kommunens foranstaltning. Den samlede 
udgift fordeles på samtlige grundejere under ét. Udgifts-
fordeling og tilstandsrapporter for de enkelte veje kan 
ses på hjemmesiden, under punktet ”For Beboere”. 
Hvert rækkehus skal bidrage med kr. 4.500-5.000, ende-
rækkehuse på Egernvej med kr. 7.700-9.000.  

I forbindelse med istandsættelsesarbejdet kan det 
komme på tale at udføre klimatilpasningstiltag for at 
gøre området mere robust ved skybrud. Et sådant 
klimatilpasningsprojekt vil ikke medføre merudgifter for 
husejerne. Husejerne vil i givet fald blive orienteret 
særskilt om klimasikringsarbejdet. 

Kommunen har modtaget nogle indsigelser og 
bemærkninger til den påtænkte beslutning om 
istandsættelse. Bemærkningerne er under sidste 
behandling, og beslutningen skal derefter forelægges By- 
og Miljøudvalget. Husejerne vil få den endelige afgørelse 
tilsendt vedlagt klageadgang, og husejerne vil også få 
svar på eventuelle indsigelser eller bemærkninger. 

Istandsættelsesarbejdet er udbudt i licitation og er 
planlagt til at finde sted i perioden maj til november, 
startende med de veje, hvor endelig beslutning er taget. 

Projektet, om optagelse af private fællesveje som 
offentlige veje, vil blive udsendt i høringsprocedure, når 
der foreligger endelig afgørelse om istandsættelse af 
vejene. 

Nyt administrationssystem - 
ForeningLet 

Ejerlauget går i løbet af foråret over til et nyindkøbt 
opkrævnings- og regnskabssystem, som bl.a. indebærer, 
at opkrævninger og øvrig information vil ske elektronisk 
(medlemmer uden e-mail vil dog få et brev). 

Udover at indbetalingerne til Ejerlauget således kan ske 
via e-indbetalingskort, kan medlemmerne også vælge at 
tilmelde betalingerne til Betalings Service.  

Endvidere gøres regnskabsarbejdet betydeligt lettere, da 
indbetalinger automatisk bliver overført til systemets 
regnskabsdel. 

Der kan dog gå nogen tid før de nødvendige aftaler med 
de forskellige samarbejdspartnere er helt på plads. 
Derfor opkræves kontingentet for 2016 først senere på 
året. 

Endelig forudsætter det, at Ejerlauget får de korrekte og 
altid ajourførte e-mailadresser fra medlemmerne, jf. 
nærmere herom i tillægget til dette nyhedsbrev. 

 

Generalforsamling 
Blev afholdt torsdag den 25/2 2016 i ”Pyramiden”, 
Skolen på Duevej 
Generalforsamlingen startede med buffet og et glas vin 
til de omkring 60 fremmødte medlemmer. Derefter 
startede generalforsamlingen. Nedenfor følger et 
sammendrag af referatet. Det fulde referat kan ses på 
hjemmesiden 
 

1. Valg af dirigent.  

Norman Cleaver blev valgt og erklærede general-
forsamlingen for lovligt indvarslet 

2. Beretning for 2015. 

Lars Michler gennemgik kort den udsendte beretning – 
uddelt med forrige nyhedsbrev. 



Han redegjorde bl.a. de problemer, der har været 
omkring kassererfunktionen i det forløbne år. Han 
redegjorde desuden for kommunens planer for 
overtagelse af vejene. Kommunen har meddelt, at 
vejene vil blive istandsat fra maj-september 2016. 
Høringsfasen er ovre, og svarene bearbejdes i øjeblikket 
af kommunen. Politiet har ikke resurser til at kontrollere 
parkering på vejene, såfremt de forbliver private. 

Efterfølgende blev der rejst spørgsmål omkring 
bagvejene. Det er ifølge deklarationen for rækkehusene 
Ejerlauget, der har forpligtelsen for at holde bagvejene. 

Beretningen godkendt 

3. Revideret regnskab for 2015 til godkendelse. 

Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt.  
Kontingentopkrævningerne var sendt sent ud i 2015, 
hvorfor der var en del restancer ved general-
forsamlingens afholdelse. 4. Kontingent for 2016.  

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og dette blev 
vedtaget.  

5. Valg til bestyrelsen.  

Formand Lars Michler, F29 var på valg og ønskede ikke 
genvalg. Ole Larsen, E45 var på valg og blev genvalgt.  

Fillippa Gottlieb, V14, var ikke på valg, men ønskede ikke 
at fortsætte i bestyrelsen. Ole Poulsen, V26 og Georg 
Danvøgg S26 blev nyvalgt. 

 

6. Valg af 2 revisorer 

Jesper Kjærgaard, F33 blev 
genvalgt som revisor. Ole 
Poulsen kunne ikke genvælges, 
da han var valgt til bestyrelsen. 
Asger Varnild, V35 blev derefter 
valgt.  

7. Eventuelt  

Ole Larsen gav en kort status for arbejdet mellem de 
forskellige ejerlaug og den bevarende lokalplan, som 
kommunen er ved at udarbejde. Der vil i den forbindelse 
være en runde i kvarteret hvor beboerrepræsentanterne 
sammen med kommunen vil se på de gode eksempler 
for restaurering/nye løsninger og dermed udarbejde et 
ide-katalog for vedligeholdelse af rækkehusene.  

Lars Michler fortalte at ”Fuglebakkebogen” er blevet 
indskannet og der er medlemmer der har opdateret 
beboerlisten bag i bogen. Bestyrelsen ville finde en 
løsning for den fremtidige vedligeholdelse af denne 
”ejerliste” med købspriser. 

Der blev orienteret fra bestyrelsen om overgang til 
ForeningLet i forbindelse med kontingentopkrævning. 

Benedikte Wanscher 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. Andre medlemmer takkede også Lars Michler. 

Referat Benedikte Wanscher

 

Sommerfest 

Datoen er fastsat til 20. august 2016 

 

 

Bestyrelsen har konstitueret sig: 

 

Formand Ole Poulsen, Vagtelvej 26, mobil 40 68 36 50 formand@fuglebakkensejerlaug.dk,  
Kasserer Georg Danvøgg, Solsortvej 26, mobil 51 26 99 80 kasserer@fuglebakkensejerlaug.dk 
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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