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COVID-19 betyder en hel del ændringer i den måde, foreningen bliver drevet på. Sådan 
har det nu været i snart et års tid. Generalforsamlingen i marts 2020 måtte som bekendt 
aflyses - med kort varsel. Derfor gik mange medlemmer glip af det personlige møde med 
bestyrelsen i Håndværkerforeningen – og ikke mindst den traditionelle hyggelige menu 
med smørrebrød, øl, vand, kaffe og kringle. 
 
Den siddende bestyrelse fortsatte uden de sædvanlige ny- og genvalg af medlemmerne. 
Samtidig blev regnskabet for 2019 og budget for 2020 betragtet som vedtaget.  
Også bestyrelsens beretning for 2019 blev ligeledes betragtet som taget til efterretning.  
Der var også andre ting, som blev klaret uden en formel stillingtagen fra medlemmerne. 
Forventningen var i foråret, at der ville være mere normale tilstande fra eftersommeren 
2020 og at foreningen så kunne begynde at udføre sit arbejde som normalt.  
Men det blev som bekendt ikke tilfældet. 
Det lykkedes dog at udgive et medlemsblad i december 2020. Og her fortalte vi bl.a. om 
foreningens virksomhed i 2019 og 2020 og om nyt fra området. 
 
Gammel kending siger stop - nyt ansigt stiller op til bestyrelsen  
 
Epidemien ser desværre ud til at fortsætte nogen tid endnu. Det har bestyrelsen søgt at 
indrette sig på. Men først en frisk nyhed. 
 
Næstformand Henrik Fischer har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Det skete på et virtuelt 
bestyrelsesmøde den 2. februar 2021, men havde været bebudet i nogen tid. 
Henrik har i godt otte år været et vigtigt medlem af bestyrelsen. Det har faktisk været 
sådan, at hvis man var i tvivl om, hvad der var det rigtige i en sag, så kunne man læne sig 
op ad Henrik med forvisningen om, at hvis Henrik sagde god for en løsning, så var den ok. 
Og så har Henrik en dejlig humor, der også har gjort det til en fornøjelse at arbejde 
sammen med ham i foreningens bestyrelse. 
Henrik standser samtidig som mangeårig formand for Ny Ryvang Vejlaug, hvor han i de 
senere år har stået i spidsen for arbejdet med et stort klimasikringsprojekt, der nu ser ud til 
at blive virkeliggjort. 
Som tak for sit arbejde i foreningen har foreningen foræret Henrik den tidligere præsident 
Barack Obamas erindringsbog: ’Et forjættet land’. 
Den formelle erstatning for Henrik i grundejerforeningens bestyrelse afventer en 
generalforsamlingsbeslutning. Bestyrelsen vil indstille Niels Nørgaard, Emdrupgårdsvej 20 
til posten. Niels har imidlertid allerede tyvstartet med bestyrelsesarbejdet ved navnlig at 
have arbejdet med december nummeret af foreningsbladet. Blandt andet med arbejdet 
med foreningsbladet får vi stor glæde af Niels, som en meget erfaren redaktør og journalist 
på Politiken. Niels har boet 32 år på Emdrupgårdsvej og har været med til at starte 
Emdrupgårsvejs Vejlaug. 



 
Løbende information på hjemmesiden 
 
Vi har på bestyrelsesmødet den 2. februar 2021 besluttet, at hjemmesiden bliver der, hvor 
vi i kort form løbende vil nævne væsentlige beslutninger eller ting, som kan tænkes at 
have særlig interesse for medlemmerne. Og husk at dagsorden for bestyrelsesmøder 
offentliggøres på hjemmesiden under fanen ’debatforum’. 
 
Sidste nyt 
 
Fra det virtuelle bestyrelsesmøde den 2. februar 2021 kan fortælles følgende: 

1) Genoptrykningen af foreningens jubilæumsbog blev endeligt fastlagt, således at der 
sker en genopsætning af bogen. Der bestilles 300 eksemplarer. 70 eksemplarer er 
på forhånd købt af Ny Ryvang Vejlaug. Hvis andre vejlaug skulle have interesse i 
på forhånd at reservere et større antal eksemplarer, skal der nærmest straks gives 
besked til Mogens Frederiksen. Email: mogfre@email.dk Mogens kan oplyse om de 
praktiske og økonomiske forhold. Jubilæumsbogen bliver sat til salg til en pris 100 
kr. stykket. 

2) Bestyrelsen har rettet henvendelse til Københavns Kommune og politiet om de 
dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra Emdrupgårdsvej til Emdrupvej. De dårlige 
forhold er ikke mindst til stor fare for de mange børn og unge, som dagligt besøger 
Emdrup Idrætspark samt for områdets cyklister og bilister. 

3) Bestyrelsen har igen rykket Slots-og Kulturstyrelsen for vedligeholdelse af det 
fredede haveanlæg ved Atelierhusene, Grønnemose Alle med respekt for 
fredningen og for en udviklings- og plejeplan. I mere end 75 år har Atelierhusene 
været fritaget for at betale ejendomsskat på grund af fredningen. Det sparede 
beløb, der løber op i flere millioner kroner, skulle have være anvendt bl.a. til 
vedligeholdelse af haveanlægget. Intet er imidlertid næsten sket i næsten 75 år og 
det fredede haveanlæg fremstår nu som en vildtvoksende urskov, der blandt andet 
dækker den lille sø kaldet Viggos Sø. 

4) Grundejerforeningens forskønnelsespris IMBRIS-prisen for 2020 er overrakt til 
vinderen Mik Schack, Rørmosevej 19. Kandidaterne til prisen for 2021 er allerede 
drøftet og der er en håndfuld gode bud på bordet. 

5) Fastlæggelsen af generalforsamling I 2021 afhænger af udviklingen af COVID-19. 
6) Foreningens økonomi er bundsolid på trods af det beskedne kontingent på 65 kr. 

om året. Egenkapitalen er ca. på 140.000 kr. 
7) Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 2. marts 2021; dagsorden for mødet 

kommer på hjemmesiden. 
 
 


