
Generalforsamling i Gadevangens Vejlav den 20/8 - 2013 

Beslutningsreferat 
 
Formanden Henning Heide-Jørgensen (nr. 32) bød velkommen til den første ordinære generalforsamling i 
vejlavet, der startede kl. 19.30 hos Hans Kierkegaard og Lone Foss Brink (nr. 20). 

 

Der deltog 18 grundejere fra 16 husstande i generalforsamlingen. 10 husstande havde rettidigt afgivet 

fuldmagt til stedfortræder eller fremsendt mail eller brev til bestyrelsen med deres stemmeafgivelse. 

1. Til dirigent valgtes bestyrelsens forslag til dette Stephan Ghisler-Solvang (nr. 33), der konstaterede 

at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og lovlig. 

Formanden afgav beretning om bestyrelsens virksomhed siden den stiftende generalforsamling. 
Beretningen blev godkendt – læs videre i:  
 

 

 

 

2. Formandens Beretning 

 

3. Regnskab for hele perioden fra den stiftende generalforsamling den 31. oktober 2010 til den 20. 
august 2013, blev fremlagt og godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af budget. Foreningens formue er pr. 20/8 kr. 1.952,08. Der blev ikke fremlagt budget 
for den kommende periode, da dette forudsatte en afklaring af punkt 5. 

 

5. Fastsættelse af kontingent. Der var flertal for bestyrelsens forslag, at vedtægterne fremover 
efterleves, og med virkning fra kalenderåret 2014 skal der således betales et fast årligt kontingent. 
Bestyrelsens forslag på kr. 50,- pr. ejendom blev godkendt. 

 

6. A) Behandling af forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer. Til belysning af kompleksiteten i 

beslutningsprocesser omkring vejrenovering af Gadevangen henvises til vedhæftede redegørelse – 

læs videre i: Vejrenovering 2013 

Bestyrelsen havde til punkt 6 fremlagt hele 7 forslag og ved en evt. afstemning bedt om en 

prioritering af de 7 forslag. Dirigenten Stephan Ghisler-Solvang, Gadevangen 33 havde på eget 

initiativ ladet vejen gennemgå af en ekspert ”asfalt Frank” og redegjorde ved mødet for dennes 

vurdering af vejens tilstand og dårlige erfaringer med grundejeres villighed til frivilligt at betale for 

renovering.  

Der udspandt sig nu en livlig diskussion for eller imod ru asfalt, glat asfalt, indsnævringer, 
hastighedsbegrænsninger, hele eller halve vejbump, fordelingstal og ikke mindst Steiner 
børnehavens særlige situation. Generalforsamlingen kunne derefter konkludere, at en frivillig 
besluttet istandsættelse ikke er gennemførlig på nuværende tidspunkt, da der kræves 100 % enighed 
blandt alle vejens grundejere.  Da Lyngby-Tårbæk Kommune heller ikke vil udarbejde fordelingstal 
før end et forslag er vedtaget og sat i ordre, så erkendte man at være nødsaget til afvente, at 
kommunen fremkommer med et påbud. 
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B) Bestyrelsen fik bemyndigelse til at arbejde aktivt for at processen fremskyndes. Med henvisning 
til ordlyden af § 55 stk. 3 i Privatvejsloven anmodes kommunen om snarest at iværksætte en 
istandsættelse af vejen således, at udgifterne fordeles til alle vejens beboere efter fastsat 
fordelingsnøgle. 

 

C) Bestyrelsen fik også bemyndigelse til at klage over vejindsnævringer erstattes med bump (eller et 
metalbump). LTK bør påtage sig udførelse og betaling herfor, da LTK har erkendt, at 
vejindsnævringerne ødelægger vejens belægning. 

 

D) Bestyrelsen fik godkendt, at vedtægterne ændres således, at § 4 udvides med ”Der afholdes 

ordinær generalforsamling hvert 3. år inden udgangen af august. Generalforsamling afholdes 
desuden efter behov, der afgøres af bestyrelsen”. 

 

E) Et forslag fra bestyrelsen om opsætning af ”Legende Børn” skilte førte ikke til nogen endelig 
konklusion. Man erkender dog, at der køres for hurtigt på Gadevangen, men der er tvivl om værdien 
af sådanne skilte. 

 

7. Afholdelse af valg i henhold til vedtægternes § 7: 

Til bestyrelsen genvalgtes: Jørgen Sørrig Andersen (nr. 4) og Hans Kierkegaard (nr. 20)  

Nyvalgt til bestyrelsen: Jesper Christensen (nr. 6) 

Nyvalgte suppleanter: første suppleant Stephan Ghisler-Solvang (nr. 33) og anden suppleant Søren 
Hjort (nr. 27) 

 

Der blev ikke valgt en revisor, da det årlige kontingent kun andrager kr. 50,00 pr. husstand 

 

8. Eventuelt  

Energitjek ”For enden af vejen”: Kommunen oplyser at man i samarbejde med Energitjenesten 

planlægger en række arrangementer om varmeforsyning og energibesparelser. Gadevangen vil få 

chancen for at få et af arrangementerne ”helt ind i stuen”. Den 5. og 6. oktober vil kommunen med 

arrangementet ”For enden af vejen” give to foreninger mulighed for at få foretaget en række 

energitjek af energirådgivere fra Energitjenesten. Energitjenesten stiller på dagen op med en 

energirenoveringsudstilling, der vil være ’åben’ de første 2-3 timer. Energitjenesten gennemfører to 

grundige energitjek samtidigt (a´ 1 time) i to på forhånd udvalgte huse, hvor vejens øvrige beboere 

lytter med og spørger ind. Derefter vil ca. 10-15 husstande få et hurtigt individuelt energitjek på ca. 

20 min. For at komme i betragtning skal Gadevangens Vejlav kunne sandsynliggøre at ca. 40 

husstande fra foreningen vil deltage i arrangementet samt finde to husstande, der vil lægge hus til et 

grundigt energitjek på dagen, hvor vejens øvrige beboere lytter med. Bestyrelsen vil på 

førstkommende møde drøfte tilbuddet nærmere.  

 

Afgående formand Henning Heide-Jørgensen ønskede ikke genvalg og fik megen ros og stor 

anerkendelse for det omfattende arbejde han har udført i de foregående 3 år. Det aftaltes, at den ny 

bestyrelse skulle mødes snarest for at konstituere sig og fremsætte sin forretningsorden. 
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Gadevangen den 22. august 2013 

Referent: Jørgen Sørrig Andersen Referat justeret af: Henning Heide-Jørgensen  

 

 

 

 

 

Formandens Beretning 
Velkommen, ikke mindst til de mange nye beboere der er tilflyttet Gadevangen siden 2010. 

 

Vejlavet havde stiftende generalforsamling den 31. okt. 2010, og nærværende generalforsamling er den første 
siden stiftelsen, da der ifølge vedtægterne kun afholdes generalforsamling efter behov, dog mindst hvert 3. år.  

Jeg tog selv initiativet til oprettelsen af et vejlav. Der gik et halvt år med at få tilstrækkeligt mange 
med på ideen (28 ud af 46 mulige) samt at få udarbejdet forslag til vedtægter. Det var besværligt, men jeg er stolt 
af, at det lykkedes. Vedtægterne blev bevidst holdt så simple og enkle som muligt for ikke at afskrække fra 
medlemskab, og de har tilsyneladende fungeret efter hensigten, for ingen har stillet forslag om ændringer. – Vi er 
nu 43 medlemmer ud af 46 mulige. 

En hovedårsag til at oprette Gadevangens vejlav var, at vi bor på en privatvej, hvor vi selv er 
ansvarlige for vedligeholdelsen, hvilket bl.a. kan gøres ved at tegne en vedligeholdelses-kontrakt med kommunen; 
men allerede ved det første vejsyn i april 2011 stod det klart, at kommunen ikke ville indgå en sådan kontrakt, før 
vejen var blevet hoved istandsat for beboernes regning. Da det samtidig var vedtaget, at elkablerne skulle graves 
ned, rådede kommunen til, at en renovering af vejen ventede til efter kabelarbejdet var udført. At der så skulle gå 
3 år, før kablerne kom i jorden, var lidt af en streg i regningen, og der kan argumenteres for, at kommunens råd 
var dårligt, da det nu er blevet 10 % dyrere at få vejen renoveret, men herom under dagsordenens pkt. 6. 

Bestyrelsen foretog i 2010 v.hj.a. et spørgeskema en undersøgelse af, hvad beboerne havde af 
fælles ønsker til vejens generelle tilstand. Det viste sig, at der kun kunne skaffes flertal for ikke at foretage sig 
noget som helst i hvert fald ikke, hvis det kostede penge. Spørgsmålene drejede sig om asfalttype, 
vedligeholdelseskontrakt, vejbelysning, trafikindsnævringer, fortovenes tilstand samt fælles grusbunke til 
vinterbrug. 

Nå, det er nu ikke sørgeligt det hele. Bestyrelsen fik en aftale med Hjortekær Grundejerforening 
om plads på hjemmesiden, hvor man kan finde vedtægterne samt diverse referater og informations skrivelser. 

Vi synes, vi har været ret gode til via rundsendte skrivelser og via hjemmesiden at informere om, 
hvad bestyrelsen har foretaget sig. Det har f.eks. drejet sig om henvendelser til kommunen om reparation af 
huller i vejen, nedkørte trafikpæle, opsætning af ’legende børn skilte’, fejning og snerydning, og vi har desuden 
deltaget i vejsyn, møder i kommunen om indbrudssikring, fremtidig fjernvarme og energiforsyning (herom under 
pkt. 8). 

Vi har meddelt grundejerforeningen, at vi gerne deltager i en fælles overbygning af vejlav, så vi 
forhandlingsmæssigt kan stå stærkere overfor kommunen og andre myndigheder samt i relation til politik vedr. 
privatvejsloven, men en sådan overbygning er endnu ikke blevet til noget.  

Vi har gennemført en hvervekampagne fra dør til dør, så der som nævnt nu kun er 3 ud af 46 
husstande, der fortsat ikke er medlem.  

Vi har også efter megen kommunikation med mange genvordigheder fået kommunen til at udpege 
en bestemt kontaktperson vedrørende vejlavssager. 

Endelig er det lykkedes at indsamle de nødvendige midler til opsætning af en ekstra gadelampe i 
den sydlige ende af vejen, hvor der var 80 m mellem lygterne. 10 personer har hver indbetalt mellem 500 og 
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3.000 kr. Størstedelen af dem bor i den nordlige ende af vejen. Hvis hver husstand havde indbetalt 737 kr., kunne 
vi have fået en lampe i hver ende af vejen, og det ville efter min vurdering have været til glæde for de fleste. - 
Bestyrelsen anmodede skriftligt kommunen om at opstille en lampe ved Vejporten, men kommunen svarede 
aldrig.  

Vi anmodede også, bl.a. med henvisning til det ekstraordinære slid på den ene kørebane, om, at 
kommunen ændrer vejindsnævringerne til bump á la Hjortekærsvej. Det blev afvist, men vi kan få lov til selv at 
betale for en ændring.  

Vi har desuden anmodet om skiltning med legende børn alternativt hastigheds påbudsskilte ved 
indkørslerne til Gadevangen. I begge tilfælde har svaret været, det må vi selv betale. 

Vi kunne godt have ønsket bedre resultater, men muligheden har ikke været der.       

            På bestyrelsens vegne, Henning Heide-Jørgensen, formand 

 

Vejrenovering 2013 

Redegørelse fra formandens Henning Heide-Jørgensen, Gadevangen 32 vedr. kompleksiteten i 

beslutningsprocesser omkring vejrenovering af Gadevangen. Bilag til Beslutningsreferatet pkt. 6 

Sagen omkring renovering af vejen er desværre blevet mere og mere kompliceret, og det skyldes ikke mindst, at 

der er kommet en ny lov om private fællesveje gældende fra 2012. Det meste af 2012 kunne man ikke få svar på 

noget som helst i Kommunen, der bl.a. havde det problem, at samtlige indgåede vedligeholdelsesaftaler skulle 

laves om, og man ville derfor ikke se på nye sager. Desuden blev vejvæsenet skåret ned og omstruktureret. 

Der er efter den nye lov ikke længere nogen særlig fordel ved at tegne vedligeholdelseskontrakt, da vejen kun 

vedligeholdes for det beløb beboerne indbetaler - men pengene følger således vejen. Dvs. at kommunen står for 

en opsparing af de årlige indbetalinger, som så siden kun kan bruges til vedligeholdelse af vores vej.  

Enhver kan anmode kommunen om at give et påbud om renovering. Kommer der et påbud, så skal alle betale, og 

kommunen sørger for opkrævning. Kommunen giver dog kun et påbud, hvis vejens tilstand vurderes at være 

trafikfarlig. Ved vejsynet i foråret blev Gadevangen klassificeret til at få et påbud inden for 2 år. Der holdes netop i 

dag møde i kommunalbestyrelsen, hvor det forventes vedtaget, at Gadevangen og 24 andre private veje skal have 

et påbud til foråret 2014. Ved et påbud vil vejen blive renoveret til den standard, den havde før nedslidningen, 

dvs. med en kornet overflade. Skal der forbedringer til, skal vi være enige om det, eller vi kan søge om 

opklassificering af vejen med henvisning til offentlig trafik til Børnehaven. Bevilges den, betaler Kommunen (men i 

disse tider skal vi ikke regne med det). 

Vi kan anmode kommunen om at fremskynde et påbud. Det vil i så fald være hensigtsmæssigt, at et flertal på 

generalforsamlingen vedtager, at bestyrelsen skal indsende en anmodning om et påbud begrundet med, at vi 

finder vejens tilstand trafikfarlig (men reelt også for at undgå yderligere fordyrelse med tiden). Kommunen 

meddeler, hvordan det skal gøres, men vi kan komme med ønsker og ændringsforslag svarende til pkt. 6A. 

Kommer der først et påbud til foråret, kan det tage op til 2½ år før arbejdet er udført. Det skyldes, at der skal 

afholdes vejsyn, høring af hver enkelt grundejer, behandling i kommunalbestyrelsen, men især, at hver enkelt 

grundejer har klageret tilmed i flere omgange, og klagen skal hver gang behandles både i kommune og i 

Vejdirektoratet. Er der ingen klager, går det væsentligt hurtigere. 

Hvis vi alternativt vedtager, at vejen skal istandsættes nu, så kræver det fuld enighed inkl. de 3 ikke medlemmer 

af vejlavet, ellers skal resten være villige til at betale for dem, der siger nej. Desuden skal vi selv stå for 
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opkrævning af betaling uanset, om det er kommunens partnere eller Juel Larsen, der udfører arbejdet. Den 

situation er der ingen i bestyrelsen, der har lyst til at tage ansvaret for. 

Det kan tilføjes, at prisen på forslag 6a med rød kornet asfalt siden april 2011 er blevet 10% dyrere. Prisen på sort 

glat asfalt er steget mere, fordi vejens grundtilstand er blevet væsentligt ringere. 

Ved vejsynet i apr. 2011 indrømmede kommunen, at vejen ikke er bygget til ensidig tung trafik, og at vi derfor 

kunne klage over indsnævringerne. Vi har anmodet om en ændring, men fået afslag med henvisning til, at en 

trafikmåling har godtgjort, at gennemsnitshastigheden på vejen er faldet fra 35 til 30 km/tim siden 

indsnævringerne blev oprettet. Vejindsnævringerne vil for al evighed betyde ekstra vedligeholdelsesudgifter, der 

ved mindre huller pålægges grundejerne ved indsnævringen, men ved større udgifter (som kloakbrud) pålægges 

alle. Indsnævringerne bør erstattes med bump samt hastigheds påbudsskilte ved indkørslerne til vejen. Den nye 

bestyrelse bør genoptage sagen overfor kommunalbestyrelsen, da begrundelsen i den administrative afvisning 

bygger på en kritisabel trafikmåling.                           


