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Bestyrelsen orienterer
Nyhedsbrev 3, maj 2016
Nye vedtægter vedtaget på ekstraordinær generalforsamling
På den ekstraordinære generalforsamling den 11. april, kl. 20:00 på Skolen ved Sundet blev
bestyrelsens forslag til nye vedtægter vedtaget, med et par mindre ændringer, med alle
fremmødte stemmer. Der var 20 stemmeberettigede grundejere repræsenteret, heraf 4 ved
fuldmagt.
Vedtægtsændringen har primært har primært haft som formål, at fjerne antikveret ordlyd og
passager som ikke længere havde relevans for foreningen. På den ordinære generalforsamling blev
vedtægtsforslaget kommenteret aktivt fra de fremmødte, og det samme gjorde sig gældende på
den ekstraordinære generalforsamling. Ligesom kommentarerne fra den ordinære
generalforsamling blev imødekommet og indarbejdet i de nye vedtægter, så blev kommentarer på
den ekstraordinære generalforsamling imødekommet får godkendelsen af forsamlingen.
De nye vedtægter er vedlagt dette nyhedsbrev sammen med referatet fra den ekstraordinære
generalforsamling. Du vil kunne finde de nye godkendte vedtægter på foreningens hjemmeside
www.fredenshoej.dk under punktet vedtægter.
Temamøde om Klimatilpasning den 5. oktober
Repræsentanter fra bestyrelsen har afholdt møde med bestyrelsen fra nabo-grundejerforeningen
Landlyst samt en projektleder fra MT Højgaard om et kommende klimatilpasningsprojekt på vores
private veje, Mantuavej, Marsalavej, Livornovej, samt Fredenshøj Alle og Samosvej.
Projektet bliver en del af Københavns Kommunes store Klimaplan. Formålet er på samme tid at
sikre mod oversvømmelse samt forskønne vejene. De to grundejerforeninger har tidligere opnået
forhåndstilsagn om 100% tilskud til anlægsprojektet, og vil ligeledes ansøge om finansiering af
eventuel beplantning (træer) hos Københavns Kommunes Miljø- og Teknikforvaltning. Projektet er
endnu blot på skitseplan og vil kræve endelig generalforsamlingsgodkendelse hos både G/F
Fredenshøj og G/F Landlyst. Se foreløbigt materiale på hjemmesiden.
På mødet blev det besluttet, at et fælles temamøde for alle grundejere vil blive afholdt
onsdag den 5. oktober 2016. Der bliver udsendt materiale i god tid før mødet. Reserver allerede
nu dagen til fremmøde.
Med venlig hilsen
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v/ Kenneth, Ian, Alexander, Lotte og Fredrik
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