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GF Dyveke, Formandens beretning – 2020-2021 
Generalforsamlingen hos GF Dyveke 14. august kl 10.00, Breidablik Allé 2021 

 
Kære generalforsamling her midt på Breidablik Allé under festteltet, der står klart til i 
aften. Det har igen i år været et anderledes år p.g.a. Covid. Sociale vejarrangementer som 
Halloween og Fastelavn har vi måttet springe over, og generalforsamlingen har vi nu for 
andet år ekstraordinært måtte flytte fra marts og lægge i sommermånederne udendørs. 
Lad os håbe, det bliver det sidste år, vi behøver at gøre dette.  
 
Formandens beretning vil den afgåede formand og den nye – og foreningens første 
forkvinde - deles om at fremføre. Vi har givet det overskrifter, så I kan tage notater under 
jeres yndlingsemner. Det første er… 
 
Velkommen til nye tilflyttere.  
Formandskifte i bestyrelsen 
Afskærmning af lyd og lys i Sundby Idrætspark 
Englandsvej 51-byggeriet 
Vejvedligeholdelse 
Vejtræer 
Englandsparken 
Indbrud i kvarteret 

Pakkepost kasser 
Tak for et godt år.  
 
Velkommen til nye tilflyttere.  
Vi har siden sidste år noteret nye navne på følgende:  
2021 

- Anne og Kristian Hald, Breidablik Alle 11 (st. og 1.)  

- Kasper Hviid Friis og Clara Helene Glazer er flyttet ind på Torfavej 7 i maj i år. 

2020 (andet halvår) 

- Jørgen og Susanne Skårup er flyttet ind på Thingvalla Alle 43, st. i juli 2020  

- Pernille og Hans Jørgen Larsen er flyttet ind på Thingvalla Alle 43 1. i august 2020. 

- Jenny og James Helbring Gann er flyttet ind på Ingolfs Alle 41 i oktober 2020. 

 
Formandskifte i bestyrelsen 
Lars Torp Ingolfs Allé 47 har efter 7 år ønsket at give formandskabet for 
grundejerforeningen videre. Derfor besluttede bestyrelsen på et møde den 9. juni 2021 at 
Grethe Stigsgaard Thingvalla Allé 49,1. indtræder som ny formand. Lars fortsætter i 
bestyrelsen som menigt medlem. 
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Afskærmning af lyd og lys i Sundby Idrætspark 
I grundejerforeningen har vi i dette år arbejdet med at få en dialog i gang med kommunen 
og Sundby stadion om de lys og lyd gener flere beboere oplever fra det nye stadion Sundby 
Idrætspark. Vi undersøger om niveauerne overskrider eksisterende regler, alternativt om 
hvordan vi får brugerne af stadion til at tage hensyn til os. Vi er i dialog og borgmesteren er 
i et brev og senere udveksling gjort opmærksom på, at vi generes af lys og lyd. 
Borgerrepræsentationen er også involveret, da vi har kontakte den lokale repræsentant fra 
Enhedslisten Gorm Gunnarsen der bor på Ingolfs Allé.  
Vi er inviteret med i en proces omkring ’Områdefornyelse Sundby’, der skal afvikles i 
efteråret. Det er uklart for os om det projekt har forbindelse til Fremad Amagers store plan 
om ’Sportsbyen’ – men vi vil under alle omstændigheder være aktive og kommunikerende 
for sikre vores vilkår bedst muligt. 
 
Englandsvej 51-byggeriet 
Høringen omkring lokalplanen og det kommende byggeri på Englandsvej 51, der grænser 
op til beboere i vores GF er afsluttet. Trods vores indvendinger mod bygningernes højde, 
placering og trafik på vores veje gav ikke anledning til ændringer i lokalplanen. I flg. 
entreprenøren – Lars Svensson - bygges der ungdomsboliger, som ikke har behov for så 
mange p-pladser. 
Vi følger det nøje og er klar til at henvende os ved problemer for os naboer. De har også 
kørt en stele ned på Vatnavej. Vi har meldt det til bygherren, da en nabo så det ske og tog 
nummerpladen, men erstatningssagen er ”i proces”. 
 
Vejvedligeholdelse 
Vores forening er færdig med at oprette alle kantstene og fortove i foreningen. Det næste 
vi sparer sammen til er en ny overfladebehandling af hele foreningens kørebane-arealer. Vi 
er ved at indhente tilbud og regner i bestyrelsen med at arbejdet kan ske i 2022.  
 
Vejtræer 
Vi har nogle unge vejtræer som er gået ud og vil blive genplantet, når den tørre 
sommersæson er overstået. Det er frivillige naboer der står for genplantningen – mange 
tak til jer. Vi sparer mange penge på gartner-regning af den årsag. Husk alle må – har pligt 
til – at klippe tynde grene, der hænger ned over fortov eller kørebane. Ingen må klippe 
grene over 5 cm tykkelse, uden bestyrelsens godkendelse. Og ingen må klippe øverste 
topskud på hængebirk, for det beskadiger træet for evigt.  
I øvrigt er alle grundejere jo forpligtet til at feje rendestene så kloakerne kan tage det vand 
der kommer, luge ukrudt og rydde sne, hvis det er relevant med udsigter til yderligere de 
klimaforandringer! 
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Englandsparken 
Beboere og bestyrelsesmedlemmer har været til møder omkring udviklingen af 
Englandsparken (Sundbyvester Park). Der er her et arbejde i gang med forslag og 
ændringer af parken, for at den skal blive mere brugervenlig og med en vifte af aktiviteter.  
 
Handel i Englandsparken 
Nogle oplever, at der holder bemandede biler på hjørnet af Breidablik Allé og Irlandsvej. 
Andre ser korte parkeringer og hundeluftere uden hunde på korte besøg inde i 
Englandsparken. Der har tidligere været eksempler på, at der sælges stoffer i parken. Mens 
kommunen arbejder på at renovere indretningen og adgangen til parken så den bliver 
mere gennemsigtig og offentlig, så kan vi naboer også holde øje, og notere hvis vi ser 
noget der tydeligt er ulovligt. Her opfordrer vi alle om at tage kontakt til politiet. Jo mere 
de kriminelle bliver stresset des større sandsynlighed er der, for at de flytter sig væk. Og vi 
vil gerne have en park og et område, der er trygt at besøge. 
 
Indbrud i kvarteret 
Niveauet af indbrud i kvarteret er hverken steget eller faldet. Det er trist at læse på vores 
nabohjælp-mail, når det sker. Der er i år dukket flere beskeder fra beboere der har fået 
fjernet ladcykler der ikke var låst fast. Også selv om de står langt inde på grunden. Det er 
formentlig organiserede tyve der løfter dem ud og hen om hjørnet hvor en lastbil i nattens 
mørke læsser dem og triller væk. Bedste råd er lås dem fast.  
 

Pakkepost kasser 
Vi har fået et tilbud om at opstille en række bokse til pakkepost i kvarteret, bestyrelsen har 
foreløbigt vurderet, at interessen for at få den i sin forhave er begrænset og at vi har kort 
afstand til afhentningsmuligheder– derfor er vi ikke gået videre. 
 
 Tak for et godt år.  
Tak for de frivillige der vedligeholder vores grønne fællesarealer mod vin og smigrende 
omtale.  Tak til et utrætteligt festudvalg, uden jeres kreativitet og store indsats – ingen 
vejfest. Tak til Fastelavns og Halloween udvalgene. Og tak til bestyrelsen, som bruger tid på 
veje og ad hoc udvalg.  
 
Vi glæder os til alle eftermiddagens aktiviteter og aftenens vejfest, og til at møde gode 
naboer – store som små. Vi opfordrer alle til at deltage i fastelavn, Halloween, vejfester og 
andet fællesskab. Kom endelig med initiativer og ideer til bestyrelsen og 
grundejerforeningen, så vi kan få endnu mere af samles om til forskellige aldre og 
interesser. 
 
Med venlig hilsen 
Lars Rønnow Torp og Grethe Stigsgaard 14. august 2021 


