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Referat af ekstraordinær generalforsamling 

30. marts 2005 
 
Tilstede: 26 huse var repræsenteret 
 
 

Forsamlingen besluttede indledningsvist, at generalforsamlingen kunne begynde kl. 19.15.  
 
Ad. 1: Valg af dirigent 

Øystein Leonardsen blev valgt med applaus. Han fastslog, at forsamlingen var lovligt indvarslet. 
 

Ad. 2: Lys i Humleby, placering af armaturer 

Sebastian Stilling, Je32, fremlagde forslaget, som har sin baggrund i den diskussion, der udspandt 
sig på den ordinære generalforsamling, om gadebelysningen skal placeres mellem krydsene (model 
A) eller over disse (model B). Det var primært et spørgsmål om smag og behag, da Københavns 
Kommune kan godkende begge. Jørgen Søberg fra Vej og Park har dog anbefalet model A af 
trafiksikkerhedsmæssige grunde. Sebastian Stilling tilføjede, at der i model B var placeret en lampe 
helt for enden af de to langgader, hvilket ikke forekommer helt hensigtsmæssigt. Udvalget vil derfor 
forsøge at få placeringen af disse modificeret i den endelige optegning, hvis model B vedtages. 
 

Kommentarer til placeringen: 

Povl Dons, Ca22, advokerede for model B, da han mente, at det gav en fin markering af krydsene 
og var den mest harmoniske løsning. 
Carsten Clausen, Kü18, var enig i disse betragtninger og tilføjede, at børnene ofte leger på 
bumpene og det derfor er vigtigt at disse er oplyste. 
Sten Palm, Ca28, advokerede for model A, fordi denne løsning giver færrest wiretræk (2 pr. lampe i 
modsætning til model B, som kræver 3). Han mindede om, at model A også opfylder reglerne og 
giver passende lys over bumpene. 
Christian Duch, Kü39, var fortaler for model B af arkitektoniske årsager, og han mente, at vi skal 
passe på ikke at få for mange ”parcelhuseffekter” men respektere kvarterets idé. 
Peter Jakobsen, Kü29, var i tvivl og mente at model A gav det mest bløde og harmoniske lys, mens 
model B var mest harmonisk visuelt omend tværgaderne kommer til at syne længere. 
Sidsel Brüel, Ca1, sagde at lamperne i langgaderne er afskærmet med gitter på langs, og lampen vil 
således i model B ikke syne så kraftig set fra tværgaderne. 
Sebastian Stilling sagde, at der desværre ikke kan sættes færre lamper om i tværgaderne, da 
forslaget i forvejen ligger på minimumsniveauet i forhold til kommunens regler. 
Kasper Beknes, Je41, var fortaler for model A, fordi tværgadernes 5 lamper i model B på grund af 
afskærmningen vil syne forskelligt og derfor give et forvirrende indtryk. 
 

Der stemtes om gadebelysningens placering: 
For model A stemte:  16 For model B stemte:  4 
Model A, hvor armaturerne ophænges mellem bumpene, var herefter vedtaget. 
 

Ad. 3: Eventuelt 

Intet. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 19.24. 
 

Referent Sidsel Boertmann Brüel, Ca1. 
 
 

 
_______________________________________ 
Godkendt af dirigent Øystein Leonardsen, Ca74 


