
Referat af stiftende generalforsamling den 31/10-2010 i Gadevangens Vejlav, Kongens Lyngby. 

 

Der var 12 grundejere personligt til stede og yderligere 9 havde indgivet fuldmagt. 

 

Henning Heide-Jørgensen (32) gav en kort redegørelse for forløbet forud for den stiftende 

generalforsamling. Fra ide til resultat er der gået 5 hele måneder. På den baggrund fremhævede HHJ 

det vigtige og hensigtsmæssige i, at formålsparagraffen er udformet således, at vejlavet kan arbejde 

med alle sager af fælles interesse for medlemmerne/vejens beboere. Det betyder, at man ikke hver 

gang skal starte forfra på en tidskrævende proces, før man har et repræsentativt forum, der har mandat 

til at forhandle med myndigheder etc. Samtidig er vedtægterne udformet, så bestyrelsens handlefrihed 

er yderst begrænset. Den kan ikke foretage sig noget uden, at en generalforsamling har godkendt, at 

sagen og evt. beslutninger er af fælles interesse for et flertal af medlemmerne. 

 

Herefter gik man over til at diskutere vedtægts forslaget, der blev énstemmigt vedtaget med følgende  

indføjelse i paragraf 4: 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 25% af medlemmerne er til stede eller 

har afgivet fuldmagt. 

Desuden følgende tilføjelse til sidste sætning i paragraf 7: 

Såfremt beslutninger i bestyrelsen medfører betaling på over 200 kr/husstand/år skal beslutningen 

godkendes på en generalforsamling af mindst halvdelen af medlemmerne eller mindst 2/3 af de 

fremmødte. 
 

Kontingentet blev fastsat til 50 kr per husstand foreløbigt gældende til med 31/12 2011 med mulighed 

for, at beløbet også rækker til 2012.  

 

Alle tilstedeværende tegnede sig herefter som medlemmer. Lægges dertil fuldmagterne samt de 

øvrige, der tidligere skriftligt har tilkendegivet, at de støtter ideen (én grundejer er sprunget fra), har 

foreningen fra starten 30 medlemmer, hvilket er tilstrækkeligt til, at kommunen kan bestemme, at 

samtlige grundejere skal bidrage økonomisk, hvis der oprettes en kontrakt for vejens vedligeholdelse.  

 

Der blev herefter valgt en bestyrelse bestående af Jørgen Sørrig Andersen (4), Hans Kierkegaard (20) 

og Henning Heide-Jørgensen (32). 

 

Under Eventuelt blev foreningens oprettelse fejret med et glas rødvin, og der blev fremsat følgende 

forslag til, hvad bestyrelsen skal arbejde med i den nærmeste fremtid. 

a) Oprette vedligeholdelseskontrakt for vejen med Lyngby-Taarbæk kommune. 

b) Oprette en fælles overbygning for vejlav i kommunen. Et emne der i første omgang vil blive drøftet 

med Hjortekær Grundejerforening. 

c) Påvirke kommune og højere instanser til at få ændret lovgivningen omkring kontrakter for 

vintervedligeholdelse (snerydning og glatførebekæmpelse) af private veje således, at der gælder de 

samme regler som for oprettelse af kontrakt for sommervedligeholdelse (dvs. reparationer af vejen). 

Gadevangen er som bekendt en privat vej, og det forventes, at kommunen opsiger den nuværende 

ordning om snerydning. 

d) Undersøge mulighederne for grusning frem for saltning af vejen. 

e) Undersøge muligheden for eventuelle fordele ved en koordinering af en renovering af 

vejbelægningen og nedgravningen af elledningerne. 

f) Undersøge mulighederne for at bestemme hvilke lampetyper (herunder dioder), antal og placering 

af lysmaster, der skal opsættes i forbindelse med nedgravningen af elledningerne. 

g) Etablere en hjemmeside for vejlavet – gerne i samarbejde med Ole Reumert. 

 

Bestyrelsen har den 9/11 konstitueret sig med Henning Heide-Jørgensen (32) som formand. Hans 

Kierkegaard (20) varetager finanserne. Medlemskab opnås ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem 

(Husnr. 4, 20, 32), indbetaling af 50 kr samt underskrift på en Indmeldelsesblanket. Indmeld jer 

snarest så vi overfor kommunen kan dokumentere, at mindst 2/3 af vejens grundejere er medlemmer.  

 


