Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By)
Generalforsamling den 20. marts 2022

Ad punkt 5. Indkomne forslag
4 medlemsforslag
A. Beslutningsreferater fra bestyrelsen
Forslag stillet i 2020 af Ivar Petersen (SA 12)
”Jeg foreslår, at der kommer et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde, så alle medlemmer kan følge med i, hvad der sker i grundejerforeningen.
Bemærkning. Det er ikke et referat af de forskellige drøftelser, men hvad der er blevet besluttet.
Det vedkommer alle i foreningen. Referatet kan udsendes sammen med nyhedsbrevet. Det kan
kun øge interessen for foreningen.”

B. Håndhævelse af generalforsamlingens vedtagelser
Forslag stillet i 2020 af Ivar Petersen (SA 12)
”Da ikke alle kan formodes at have læst referatet fra generalforsamlingen foreslås følgende:
Bestyrelsen følger op til konkrete husejere med brev, besked i postkassen eller personlig kontakt, hvis det ses, at konkrete vedtagelser ikke følges op af husejerne.”
C. Forslag om renovering af fortove
Forslag stillet af Nicolas Touillon (SA 25)
”I forbindelse med vejprojektet, vil jeg foreslå:
1)At fortovene også renoveres. De er slidte og flere steder findes ujævne forløb.
2)At der etableres 2 fliser ved siden af hinanden på strækninger med mange gående, feks på
SA, som mange benytter til og fra Danshøj station.
Det er svært at passere modgående og umuligt for barnevogne og gangbesværede med rollator. Man tvinges ud i rabatten, der i våde perioder er en pløret sti på hver side af den nuværende enkelte fliserække. Hverken kønt eller særlig praktisk.”

Den Hvide By blev grundlagt den 26. april 1899, hvor Valby Arbejderes Byggeforening blev sti ftet under mottoet
"Til Lykke, Held og Velsignelse”. I løbet af 1899 fremstod en bebyggelsesplan med 81 huse, fordelt på syv fo rskellige hus typer, men alle med et grundareal på 75 k vadrat meter. I dag består f oreningen af 77 huse på S øndre
Allé, Vestre Allé, Nordre Allé og Valby Langgade. Læs mere på www.DenHvideB y.dk
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Bestyrelsens kommentarer pr. marts 2022
Bestyrelsen anbefaler at stemme nej til forslaget.
Grundlæggende har bestyrelsen forståelse for ønsket om at renovere fortovene. Det har også
været overvejet både af Vejprojektgruppen og af bestyrelsen. Når det ikke blev foreslået inddraget under vejprojektet, skyldes det flere forhold.
For det første kan et fortovsrenoveringsprojekt planlægges og gennemføres uafhængigt af vejprojektet. Der er derfor ingen presserende grunde til at tage det med som en del af vejprojektet.
For det andet er det vanskeligt at overskue de økonomiske konsekvenser af en fortovsrenovering, hvad enten vi udskifter fliserne til en eller to rækker. Bestyrelsen fremlagde sidste år nogle
tal, der viste, at foreningen kan udskifte mange fliser årligt i en del år for samme pris, som en
fortovsrenovering forventes at koste.
For det tredje vil det bidrage til at komplicere vejprojektet, hvis der skal ordnes fortove samtidig.
Bestyrelsen foreslår derfor at prioritere at komme videre med vejprojektet fremfor at arbejde
med begge projekter samtidig.
Skulle der være stor interesse for en fortovsrenovering, kan der evt. på generalforsamlingen
nedsættes et udvalg af grundejere, som kan forberede projektet.

D. Forslag om forkortelse af parkeringszonen på SA
Forslag stillet i 2022 af Casper Petersen (NA 12)
”Til næste generalforsamling ønsker jeg at stille et forslag til generalforsamlingen om at …[…]…
Standsning og Parkering Forbudt skilte ud fra Sønder Alle 7 flyttes tættere på Sønder Alle 9, så
vi derved øger trafiksikkerheden. Den nuværende skiltning tillader parkering i T-krydset som
skaber nogle farlige situationer.
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