
 COVID-19 og Emdrup Grundejerforening 

 

Som bekendt blev den årlige generalforsamling i grundejerforeningen den 25. marts 2020 aflyst på grund af 

COVID- 19. Generalforsamlingen skulle efter vedtægterne have været afholdt senest i marts måned 2020. 

Bestyrelsen har løbende overvejet, om det var muligt at afholde en erstatningsgeneralforsamling i 

sundhedsmæssigt trygge og forsvarlige rammer. Vi har flere gange forhørt os hos Håndværkerforeningen 

om det er muligt at leje festsalen. Svaret har hver gang været nej. Det er meget begrænset, hvem det 

tillades at komme ind på plejehjemmet. Og det er klart, at der ikke i den nuværende situation lukkes et 

pænt antal ”fremmede” ind på plejehjemmet. Det må i øvrigt også forventes, at et stort antal af 

grundejerforeningens medlemmer, hvoraf mange er i risikogruppen, vil være utrygge ved at deltage i en 

generalforsamling. 

Bestyrelsen er derfor indstillet på helt at aflyse generalforsamlingen for 2020. Det er i lodret strid med 

vedtægterne, der jo ikke tager stilling til den ekstraordinære situation, som vi befinder os i. 

Konsekvensen af det er, at den nuværende bestyrelse kører videre, og at øvrige valgte kører videre. 

Endvidere betragtes bestyrelsens beretning som taget til efterretning. Beretningen er i marts måned 2020 

optaget på foreningens hjemmeside under Foreningen-Generalforsamling 2020. Bestyrelsen har ikke 

modtaget bemærkninger til beretningen bortset fra en enkelt om vedligeholdelse af veje. Denne 

henvendelse har bestyrelsen besvaret. Henvendelsen byggede delvist på en misforståelse.  

Regnskabet for 2019 betragtes som godkendt. På grund af besparelse ved ikke at afholde generalforsamling 

i 2020 giver det ikke mening at få vedtaget et budget for 2020. 

Det er muligt for medlemmerne at kommentere ovenstående indtil den 20. september 2020 ved mail til 

formanden Lennart Frandsen: lennartfrandsen@hotmail.com. Straks derefter betragter bestyrelsen det 

ovenstående som godkendt af medlemmerne, medmindre der kommer indsigelser som bestyrelsen mener 

skal føre til ændringer. 

IMBRIS- prisen 2020 tilfalder en helt gennemgribende renovering af Rørmosevej nr. 19. Det gælder selve 

huset og haveanlægget. På hjemmesiden vil der senere komme motiveringen for tildelingen, et billede af 

huset og af den tegning som udgør prisen. 

Ejer af ejendommen er Mik Schack. Han vil få overrakt prisen umiddelbart efter den 15. september 2020.  

Vi håber meget, at der ikke bliver tilsvarende problemer som stiller sig i vejen for generalforsamlingen i 

marts måned 2021. 

 Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 


