
Ordinær generalforsamling 2020, Grundejerforeningen Præstemosen 

 

Indkomne Forslag 

Forslag nr. 1 

Generel fartbegrænsning i Grundejerforeningen Præstemosen på 20 km 

Bestyrelsen foreslår, at vi ansøger Hvidovre Kommune om en generel 
fartbegrænsning i hele området på 20 km.  

Vores begrundelse er, at det er for hårdt for vores veje, når der køres hurtigt. 
Samtidig betyder det noget for den almindelige trafiksikkerhed og endelig 
giver det ret voldsomme støvgener. 

Det er vores oplevelse, at der ofte bliver kørt stærkt på vores grusveje. Når 
man/folk opdager at vejen er spærret, vender de og kører hurtigt tilbage 
igen. Samtidig kører skraldebiler/lastbiler til tiden også temmelig stærkt i 
vores område. 

Finansiering: da det først forventes at kunne gennemføres til næste år regner 
vi med at kunne holde det indenfor budgettet til næste år. 

 

Forslag nr. 2 

Bestyrelsen foreslår, for at mindske utilsigtet slid og kørsel på de af 
Grundejerforeningens veje, der ikke er blevet lukket for gennemkørsel, at 
lukke disse veje mod Højstensvej. 

Der foregår megen unødig kørsel på disse veje, der ikke er afstedkommet af 
de ejere der bor der, men af beboere fra de øvrige veje, kort sagt kører de ind 
af den ene og ud af en af de andre. 

 

Forslag nr. 3 

Bestyrelsen foreslår, at man forhøjer beløbet til vedligeholdelse fra kr. 
100.000 til kr. 150.000 pr. år. 



Det vil give en mulighed for at igangsætte nogle tiltag til at få vedligeholdt 
vejene bedre og give mulighed for at udføre  arbejde i forhold til brønde – og 
vandafledning. 

Såfremt forslaget bliver vedtaget vil det nødvendiggøre en 
kontingentforhøjelse på kr. 200,00 årligt. 

 

Forslag nr. 4. 

Bestyrelsen foreslår en udskiftning af foreningens lygtepæle til LED. 

Vi har modtaget et tilbud fra Ørsted på udskiftning af nævnte lygter. 
Udskiftningsprisen er ca. 115.000 kr. besparelsen er ca. 18.000 kr. pr. år. 

Såfremt forslaget vedtages, vil det medføre et engangsbeløb på ca. 390,00 pr 
husejer i kontingentforhøjelse i 2021. 

 

Forslag nr. 5. 

Bestyrelsen forslår følgende til ordensreglementet § 7 

Ved byggerier og andre store projekter skal udvises hensyn til veje. Ved brug 
af tungt maskineri skal udlægges køreplader på vejen. Såfremt der sker 
voldsomme skader på vejen er man forpligtiget til at sørge for at få vejen 
genoprettet.  

 

Forslag nr. 6. 

Forbud mod faste forhindringer på fortove 

Da vores veje og fortove er offentlige, skal det være muligt at passere og 
parkere på områderne. 

Derfor stiller bestyrelsen følgende forslag til ordensreglementet § 7 

Der må ikke udlægges faste forhindringer såsom sten krukker o.a. på 
foreningens fortove/offentlige områder. 

 

 



 


