INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING i GRUNDEJERFORENINGEN
GIMLE
Onsdag d. 6. november 2019 kl. 19:00
i Højdevangskirkens Menighedshus, Irlandsvej

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent
2. Forslag om udskiftning af allétræer

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

Side 1

Grundejerforeningen Gimle
Ekstraordinær generalforsamling
6. november 2019
Forslag om udskiftning af allétræer
Forslagsstiller:

Træudvalget i GF Gimle
Rune Bay Nordtorp, Ingolfs Allé 17
Peter Friis, Heklas Allé 6
Hanne Bach, Ingolfs Allé 21
Rasmus Dahl, Ingolfs Allé 9
Mads Olesen, Ingolfs Allé 31
Frederik Simonsen, Thingvalla Allé 4 st.

Forslag:

Justering af tidligere vedtaget forslag om udskiftning af samtlige
allétræer i GF Gimle.

Bilag:

Bilag 1 – Forslag vedtaget på generalforsamlingen i 2018
Bilag 2 - Tegning med placering af de nye træer
Bilag 3 – Fotos af allé med kejserlind

På den ordinære generalforsamling i februar 2018 blev det vedtaget at udskifte
samtlige træer på foreningens veje (se forslag i vedlagte bilag). Forslaget tog afsæt i et
foreløbigt tilsagn fra Københavns Kommune om tildeling af gratis, såkaldte,
”partnerskabstræer”.
På seneste generalforsamling i februar 2019 orienterede foreningens træudvalg om, at
Københavns Kommune efterfølgende har måttet lukke ned for tildeling af træer pga.
anlægsloftet samt, at man var blevet opmærksom på, at den valgte træsort,
fuglekirsebær, tilsyneladende har dårlig trivsel i vejnære områder. Træudvalget ville
derfor gå videre med at undersøge mulighederne for at finde en alternativ løsning
indenfor den økonomisk vedtagne ramme på 400.000 kr. På generalforsamlingen blev
det aftalt, at et sådant justeret forslag ville blive fremlagt på en ekstraordinær
generalforsamling uanset ændringernes omfang. Enkelte medlemmer ytrede i den
sammenhæng ønske om, at der kunne genovervejes en løsning, som tilgodeser de
bedste af de eksisterende træer.
Træudvalget har hen over sommeren indhentet forskellige tilbud på træer og plantning
og har fundet frem til en løsning, som ønskes fremlagt til vedtagelse blandt foreningens
medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling.
Årsagen til, at der indkaldes til en ekstraordinær generelforsamling frem for at vente til
den ordinære generalforsamling i februar 2020 er, at det herved vil være muligt at
plante træerne allerede i december, hvilket er optimalt i forhold til vækst. Ved at plante
i umiddelbar forlængelse af klimaprojektets afslutning undgår vi også større
anlægsprojekter i 2020.
Der lægges op til, at den ekstraordinære generalforsamling afholdes forholdsvis
uformelt indenfor de givne rammer.

Side 2

Forslag 1.a:
-

-

-

-

-

-

Det oprindelige forslag fastholdes i sin helhed (se vedlagte bilag 1), dog foreslås
den vedtagne økonomiske ramme på 400.000 kr. forøget med 20.000 kr.
Som ny træsort foreslås Kejserlind. Kejserlind er et klassisk allétræ og kan ses
flere steder på Amager fx i Eberts Villaby. Kejserlind trives i de fleste jordtyper,
tåler blæst og træk samt beskæring og tilbageskæring. Endelig har linden en
meget høj levealder. Træerne vil på sigt blive tilbageskåret med en krone som
starter i ca. 3 meters højde.
I alt plantes ca. 120 nye træer. Foreningen har fået et tilbud fra SITAS på ca.
90.000 kr. for 120 træer af typen 12-14 cm, som typisk vil være 3-4 meter høje
ved plantning.
De nye træer plantes parvist og jævnt fordelt langs foreningens veje for at skabe
et allé udtryk, se vedlagte tegning. Tegningen er foreløbig og mindre justeringer
vil kunne forekomme.
Foreningen har valgt et tilbud på rydning af eksisterende og plantning af nye
træer på ca. 325.000 kr. Træerne plantes i et passende plantehul hvor hvert
plantehul tilføres ca. 0.6 m3 ny muld. Træerne leveres med opbindingsstokke og
vandingsposer.
Træerne vil blive plantet i december 2019. Arbejdet forventes at tage 2-3 uger.
Arbejdet udføres af Leif Thomsen A/S som tidligere har udført andre opgaver i
foreningen og også har stået for udskiftning af fortove samt plantning af træer i
vores naboforening.
De eksisterende træer fældes og rødder bortfræses.

Såfremt ovenstående forslag 1.b vedtages foreslås endvidere
Forslag 1.b
-

For at imødekomme ønsker om at bevare enkelte af de eksisterende træer har
træudvalget gennemgået foreningens træer. Generelt er vurderingen, at der ikke
er mange træer, som er bevaringsværdige på længere sigt. På den baggrund
foreslås det, at såfremt den pågældende grundejer har ønske herom og at træet
i øvrigt ikke står i vejen for det nye træ, kan det eksisterende træ blive stående i
en periode på 5 år mens de nye træer vokser til. Herefter vil det gamle træ blive
fjernet på foreningens regning.
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BILAG 1: Forslag vedtaget i 2018
Grundejerforeningen Gimle: Ordinær generalforsamling
10. februar 2018
Forslag om udskiftning af allétræer
Forslagsstiller:

Træudvalget i GF Gimle
Rune, Ingolfs Allé 17
Peter Friis, Heklas Allé 6
Hanne S. Bach, Ingolfs Allé 21
Rasmus Dahl, Ingolfs Allé 9
Mads Olesen, Ingolfs Allé 31
Frederik Simonsen, Thingvalla Allé 4 st.

Dagsordenspunkt:

Indkomne forslag (punkt 4)

Forslag:

Forslag om udskiftning af samtlige allétræer i GF Gimle.
Valg af træsort, enten Lind eller Fuglekirsebær

Bilag:

Beskrivelse af træsorter. 2 sider.

Baggrund
En stor del af foreningens ca. 120 allétræer er i en så dårlig forfatning, at de bør
udskiftes. Den løbende udskiftning af træer har gennem årene medført, at der i dag er
tre forskellige sorter i meget varierende størrelse rundt om i foreningen. I forbindelse
med klimavejsprojektet, hvor flere fortove alligevel skal graves op, er det oplagt at
gribe muligheden for at erstatte de nuværende træer med én enkel og mere egnet
træsort.
Grundejerforeningen har været i dialog med Københavns Kommune, som har oplyst at
det vil være muligt at få tildelt ”partnerskabstræer”, hvorved Kommunen finansierer de
nye træer, mod at foreningen afholder udgifter til optagning, beplantning og
vedligehold.
Interesserede medlemmer blev i december invitereret til deltage i et nyetableret
træudvalg.
Træudvalget har arbejdet efter følgende ønsker og forudsætninger:




En allé er anlagt ud fra et ønske om et æstetisk udtryk frem for et praktisk – det
skal vi værne om.
Der skal vælges én træsort, da symmetri og ensartethed er forudsætninger for
en allé.
Træerne skal være af en vis størrelse og tæthed så det er synligt for iagttageren,
at det er en allé og at denne udgør en umiskendelig del af kvarterets identitet.
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Samtidig skal træerne ikke være store som i en skov og skabe gener
(nedfald, pollen, skygge osv.).
Sidst men ikke mindst, så skal vi sikre, at forudsætningerne for god
vækst bliver skabt fra start og sikret i fremtiden.

Træudvalget er kommet frem til to egnede, men dog meget forskellige, træsorter,
nemlig lind og fuglekirsebær.
Forslaget bringes til afstemning i to dele:
1. Er der flertal for, at vi investerer i udskiftning af alle træerne?
2. I fald der er flertal for udskiftning af træerne, skal der stemmes om hvilken af de
to sorter, vi ønsker skal pryde vores forening i fremtiden.
l forslagets bilag findes en nærmere beskrivelse af de to træsorter og en illustration af
det plantehul, som er en forudsætning for god vækst.
Økonomi:
Træudvalget har indhentet i alt 6 tilbud på udskiftning af træerne. Tilbuddene varierer
ud fra hvor meget vi vil betale os fra og hvor meget vi selv vil bidrage til udførelsen af
de enkelte opgaver i projektet (fældning, fræsning af rødder, udgravning, plantning,
bortskaffelse m.m.).
Træudvalget forudsætter, at vi kan selv kan påtage os mindre opgaver og stiller forslag
om et budget på kr. 400.000.
Som en del af forslaget er det ønsket at grundejerforeningen fremover bør stå for
beskæring / styning af træerne, og altså ikke den enkelte grundejer. På sigt må der
herved forventes en omkostning til på ca. kr. 20.000 – 30.000 årligt. Dette forventes
først at blive aktuelt efter 4-5 års vækst.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Forslag
Træudvalget stiller forslag om at genforsamlingen godkender udskiftning af samtlige i
allétræer, samt, såfremt dette vedtages, vælger en træsort blandt disse to forslag:
.

a. Lindetræ
b. Fuglekirsebær
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BILAG 2: Placering af nye træer
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BILAG 3: Fotos af kejserlind
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