
Referat af Generalforsamling i GF-Lindebjerg. Den 26.03.2008 

Deltagende parceller: 9 

 

1. Valg af dirigent 
- Enstemmigt valgt Dan Nymann 

2. Formandens beretning 
- Grundejerforeningen har i 2007 tilsluttet en arbejdsgruppe med 865 parceller, hvis 

primære formål har været at samarbejde med Roskilde Kommune omkring 
vedligeholdelse af de grønne områder, der omkredser de medvirkende 
grundejerforeninger. 

- Bestyrelsen har arbejdet med Roskilde kommune om begrænsning af CO2 og støj fra 
trafik på Værebrovej, samt beskæring/ fældning af de høje træer på Værebrovej for at 
tilgodese de enkelte parceller der støder op til Værebrovej, for at undgå de utallige 
vildskud samt skyggen fra træerne. Roskilde Kommune har svaret at de ikke ønsker at 
foretage sig noget i begge forhold og at landskabsarkitekten har den mening at det er 
flot at kører under grønne kroner på Værebrovej, uden på noget tidspunkt selv at kører 
på Værebrovej. Disse gener skal Roskilde Kommune påtage sig ansvaret for med 
udgangspunkt i lov, benævnt som ulovgiven nabo ret, da der i dette lov kompleks ligger 
vedtagelser og domme for at udfører det ønskede arbejde fra lignende sager. Sagen 
overgår derfor til advokat. 

- Vi har endvidere ansøgt om at gøre Værebrovej fra Jyllinge Parkvej til Møllevej til §40 
km vej, dels af hensyn til trafiksikkerhed ved parkeringsplads ved Jyllinge skole, samt 
nedsættelse af støjgener og nedsættelse af CO2 udslip på 15,4 tons pr. døgn beregnet 
ud fra den mængde trafik som er opgjort af Roskilde Kommune. 

- Vi har i 2007 haft en dialog med Roskilde Kommune vedr. Solfangere anlægs placering i 
forhold til kommunes forældede lokalplan. 

- Desværre har vi kun mødt modstand fra kommunens side, og ikke nået til nogen form 
for løsning, ej heller vort ønske om at gøre vore sideveje/skoleveje til §40 km veje, med 
udgangspunkt i at gøre området trafiksikker for de svage trafikanter, samt sænke støjen 
for vildt knallert og bilkørsel. 

- Formandens beretning godkendt. 
3. Regnskab fremlagt af formanden (Kassereren var sygemeldt) 

- Regnskabet godkendt. 
4. Evt. forslag fra medlemmer og bestyrelse 

- Ingen forslag. 
5. Fastsættelse af tilflytterbidrag 

- Kr. 950,-  bibeholdes 



6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
- Alle genvalgt 

7. Valg af Revisorer 
- Genvalgt 

8. Evt. 
- Livlig debat om Værebrovej og om holdning til solfangere samt diverse tidligere givet 

dispensationer af Gundsø Kommune, samt om den grundejer der holder autoværksted 
på sin grund med dertil hørende støjgener for omkringboende, der blev stillet forslag 
om mulig politianmeldelse hvis det ikke ophører. Endvidere blev det præciseret at alle 
bør overholde de vedtagne retningslinjer for motordrevne haveredskaber. 

Tak for god ro og orden. 

 

 

 

 

Dan Nymann   Mogens Roed Løyche 

Dirigent                          Formand 


