
 
 

Dagsorden ordinær generalforsamling 
G/F Ullerødhave 2020 

Tirsdag den 18. februar 2020, kl 19:00 

Kokkedal skole, Afd. Vest, Indgang Vest., mødelokale ved tandplejen 
 
Dagsorden i henhold til vedtægternes §5: 
 
1. Valg af dirigent. 
 
2. Bestyrelsens beretning. 
 
3. Resultatopgørelse og balance med påtegning af revisor. 
 
4. Indkomne forslag. 

Der er indkommet tre forslag fra medlemmerne. 
4-1-1 Påmindelse om parkeringsregler 
4-1-2 Ændring af sti- og vejbelysning 
4-1-3 Beskæring af 5 træer på areal mod banen ud for DR 308,  

og beskæring af 10 træer i areal mod banen  
Bestyrelsen har to forslag, der er indeholdt i budgettet: 

4-2-1 Opretning af fortov på Drosselvænget 
4-2-2 Hensættelse til Klimafonden. 

 
5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. 

Bestyrelsen ønsker at fremrykke de halvårlige kontingetbetalinger til henholdsvis 
 1. marts  og 1. september af hensyn til løbende likviditet. 
 
 
  



6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er 
Paul Hansen, DR 101, modtager ikke  genvalg 
Niels Harre, RY 256, modtager genvalg 
Charlotte Scheller, DR 205, modtager genvalg 
Nina Weisse, DR 201, modtager genvalg 
Mogens Andersen, RY 201, modtager genvalg 

 
7. Valg af revisor. 

Mads Lindegaard, DR 208, modtager genvalg 
 

8. Eventuelt. 



Bestyrelsens beretning 2019 
 

Økonomi  

Den totale indtægt for 2019 andrager 343.200 kr. og udgøres af kontingenter alene. Vi har 

således ikke formået at sikre en lejeindtægt fra teltudlejningen. Vi har for 2019 et overskud 

i regnskabet på kr. 8.062,11 kr. hvilket er en afvigelse på  63.950,42 kr. i forhold til det 

budgetterede overskud på -55.888,31 kr. Afvigelsen skyldes, primært at vi har undladt at 

gennemføre forslag 2-2 (om skybrudsrende) og udskudte betalinger til 2020.  

Årets regnskab resulterer i en balance med en formue i foreningen pr. 31/12-2019 på 

118.621,59 kr., hvoraf 20.000,00 er hensat til klimafonden, således der til disposition 

udover klimaforbedringer er 98.621,50 kr.. 

Foreningens kasserer, Niels, vil i gennemgang af regnskabet senere på 

generalforsamlingen komme med flere detaljer omkring årets regnskab og balance. 

De grønne områder og andre fællesarealer. 

Gartnerentreprisen for 2019 var på i alt 192.856 kr. hvoraf 14.731 kr er bogført i 2020 og 

dermed også i 2019 en meget væsentlig del af foreningens udgifter. De sidste opgaver 

blev dog først udført og faktureret så sent, at en mindre del er betalt I 2020. Der blev ikke 

ryddet sne, for der var ingen, og mosegrisene blev ikke forstyrret.  

Udover entreprisen er der fældet og nyplantet træer på Drosselvænget, som 

generalforsamlingen besluttede sidste år. Udskiftning af træerne var en del af første etape 

af genopretningen af fortovene, som, udover almindeligt slid gennem snart 40 år, er 

skubbet op fra niveau af træernes rødder. Arbejdet er gennemført med mindre justeringer 

mellem gravearbejde og omfanget af oprettede fliser, da underlaget på den første 

strækning var værre end først antaget.  



Skæve fliser på foreningens fortove udgør stadig både en gene og risiko for beboere og 

andre der færdes her. Bestyrelsen ønsker derfor i 2020 at fortsætte genopretningen af 

fliser på fortovene og få strækningen på Drosselvænget færdig. 

Ud over træerne langs Drosselvænget er der fældet to træer for enden af vejen ned mod 

skoven. Det ene stod tæt på en matrikel og var delvis ved at gå ud, og det andet var ved at 

gå ud pga. sygdom.  

Bestyrelsen har igen i år undersøgt pris- og serviceniveauet for gartnerentreprisen. Vi fik to 

tilbud, hvor prisen lå på samme niveau. Da der i årets løb har været nogle udfordringer 

med udførelsen af og kommunikationen omkring opgaverne, har vi valgt at indgå aftale 

med et nyt firma, Gartner Carlsen, om entreprisen for 2020. 

Fælles arbejdsdage 

På arbejdsdagen i juni blev der rettet fliser op på stien mellem Dr. anden stikvej og 

hovedstien, så regnvand igen kan løbe ned i kloakken i stedet for at ligge i en sø rundt om 

risten. Og flisekanterne blev rettet op, så fliserne igen kom fint frem.  

Fællesskuret fik en overhaling, og alt skidt og affald røg ud.  

Gæsteparkeringspladserne på Rypevænget fik også en omgang, hvor der blev fjernet 

vildfaren bevoksning. 

Legepladserne og flere legeredskaber trænger til reparation og/eller opfriskning. 

Legepladsen ved Drosselvænget, mod vest, stod for tur. Klatrestativet og gyngerne var 

begge i så dårlig forfatning, at de ikke var sikre at have stående. De blev derfor fjernet.  

● Det er tydeligt, at vi selv kan gøre meget for vores område, hvis man bare bidrager 

med en lille indsats fx på fælles arbejdsdage. 



Mere om legepladserne 

Der er fjernet buskads langs pladserne og under træerne I nærheden. På pladsen ved 

Rypevænget er der ryddet ud i buskadset, så blandt andet rutsjebanen igen kan bruges til 

leg.  

Skraldestativerne ved legepladserne er ofte fyldt både til kanten og derudover. Der er 

sikkert mange andre end grundejerne, som benytter faciliteterne, og alle er meget 

velkomne til at benytte deres egne private skraldespande i stedet, så vi undgår skrald på 

plæner og stier. 

Træer ved Jellerød Have 

Samarbejdet med Jellerød Have vedr. at få udtyndet bevoksningen i deres skov langs 

cykelstien ved Rypevænget kom godt i gang. Det handler om at komme de skyggegener til 

livs som skoven forårsager. Arbejdet gik dog I stå efter et par arbejdsdage.  

Bestyrelsen vil forsøge at genoplive samarbejdet i 2020.  

Købmandsbygning 

Der er i årets løb gået rigtig meget tid med de udfordringer vi har haft med den tidligere 

købmandsbygning. Ejeren af bygningen udlejede den til et cateringfirma som omdannede 

bygningen til et industrikøkken. At bygningen skulle fungere til produktion, var imod 

lokalplanen. Derfor har vi i bestyrelsen i større grad haft fat i Fredensborg Kommune for at 

beskytte vores lokalplan. Først da vi gik direkte til borgmesteren, fik lejeren besked på at 

lukke. Efter en kort overgangsfase fandt de nye lokaler og flyttede. 

På købmandsbygningen var der derudover opført en stor skorsten, som i den grad ikke var 

i tråd med bebyggelsens udseende. Dette var Fredensborg Kommune dog uenige med os 

i. Da vi skulle til at anke den beslutning Fredensborg Kommune havde taget, om at lade 

skorstenen blive, var skorstenen pludselig væk. Det er rart når udfordringerne for en gangs 

skyld løser sig selv.  



Klimatilpasning. 

På sidste års generalforsamling fortalte Johan Vedel, fra kommunens klimaafdeling, om 

Fredensborg Forsynings målinger på regnvandsgennemstrømingen i hovedkloakken, 

under cykelstien, fra vores bebyggelse, ned til åen. Vandgennemstrømningen lever ikke 

op til det serviceniveau, som kommunen mener den bør levere. 

Konsekvenserne af den dårlige vandgennemstrømning så vi med al tydelighed ved 

skybruddet i 2010.  

Johan Vedel forventede, at Fredensborg Forsyning i løbet af 2019 ville have en plan klar 

for, hvornår vi kan forvente forbedringer. Det har de ikke endnu. 

Bestyrelsen vil fortsat presse på for at få en afklaring. 

Sidste år vedtog generalforsamlingen, at der blev etableret en skybrudsrende mellem 

Rypevænget 238 og 239 – som skulle lede vandet ned på fællesarealet. 

Vi kontaktede firmaet Dalsgård i Vejenbrød, som frarådede os at få etableret renden, da 

koten ved regnvandsristen var lavere end ved fællesarealet mellem 1. og 2. stikvej på 

Rypevænget. Så vandet ville ikke af sig selv løbe væk fra vejen ved et skybrud. 

Da grundvandsspejlet på fællesarealet er meget højt, er det heller ikke en løsning at grave 

et ”bassin” på fællesarealet. 

Derfor er etablering af skybrudsrenden opgivet. 

Der er intet der tyder på, at behovet for klimatilpasninger er faldet, og vi ønsker at 

hensætte yderligere 45.000 kr til klimafonden. 

Affaldssortering 

I 2020 begynder Fredensborg kommune med deres nye affaldsordning, hvilket betyder at 

beboerne skal til at sortere deres affald. Det kan komme til at betyde flere affaldsbeholdere 

foran hver matrikel. Bestyrelsen skal have en dialog med kommunen med hensyn til 

hvilken løsning der vil være at foretrække for vores område. Kommunen vil gerne i dialog 



med os – dog har vi fået at vide, at vi må vente, da parcel- og rækkehuse er den sidste del 

af ordningen. 

Sociale arrangementer 

Et Indlæg fra Festudvalget:  

“April 2019 var startskuddet for et nyt festudvalg i grunderejeforeningen. 

Udvalget besluttede at planlægge fire arrangementer årligt fordelt ud på året:  En 

sommerfest i august, fastelavn i februar og derudover to nye arrangementer hhv. 

midsommer og efterår. Sommerfesten og fastelavn skulle som tidligere være med tilskud 

fra grundejerforeningen, mens de to nye skulle være med fuld egenbetaling. 

I 2019 inviterede Festudvalget til følgende arrangementer: 

Midsommer hygge i juni: Tapas (sammenskudsgilde) og petanque på den spanske plads. 

Vi valgte at aflyse, da der var for få tilmeldte. 

Sommerfest i august med olympiadeløb om eftermiddagen og fællesdans om aftenen. Her 

var undervisning v/ Per Rock og partner, som fik både unge og ældre til at rocke med til 

langt ud på aftenen. Vejret var med os, og der var stor tilslutning til arrangementet også 

iblandt myggene, som hyggede sig med en overdådig buffet. 

Running Dinner i oktober: fire par havde tilmeldt sig, så i stedet for at splitte gruppen op 

imellem retterne og spise med nye mennesker fra sted til sted, gik vi i samlet flok fra hus til 

hus, hvor 1. hus serverede aperitif, 2. hus: forret osv.. Det var en meget hyggelig aften! 

Sæt kryds i kalenderen til næste arrangement, som er fastelavn søndag den 23. februar. 

Invitationen er på vej, så hold øje med den indbakke eller på foreningens hjemmeside. 

Vi ser frem til at høre gode forslag fra jer til næste års arrangementer – og måske har 

nogen af jer lyst til at være med i festudvalget i 2020? 

Med venlig hilsen Festudvalget 



Bestyrelsens visioner for det kommende år 

Gartner Carlsen har overtaget gartnerentreprisen, og vi glæder os til at følge arbejdet det 

kommende år – og være i dialog med firmaet.  

Vi afventer klimaprojektet, men prøver at sætte skub i Fredensborg Kommune. Det er 

uden tvivl et projekt der vil kræve meget energi og gå på mod – hos en kommende 

bestyrelse.  

Vi håber på fortsat samarbejde med Jellerød Have vedr. at få udtyndet bevoksningen i 

deres skov langs cykelstien ved Rypevænget.  

 

Der skal styr på den nye affaldsordning, og der skal tages en dialog med kommunen, om 

hvorvidt hver enkelt matrikel skal have flere affaldsbeholdere stående, eller om der kan 

være flere steder i bebyggelsen, hvor man kan aflevere sit sorterede affald. 

 

Foreningen har et veloplagt festudvalg – hvor flere også er velkomne til at bidrage. Alle 

initiativer hilses velkomne. Vi glæder os til sommerfesten og fastelavn – og måske er der 

flere initiativer under opsejling. 

Bebyggelsens udseende 

Vi henstiller specielt til at man bruger de rigtige farvekoder til maling af facade, vinduer og 

døre. Farvekoderne står på foreningens hjemmeside.  

Der er flere carporte som trænger til vedligeholdelse. Det er ejerne selv som skal stå for 

vedligeholdelsen. Vi anbefaler man taler sammen og finder en løsning.  

Kontakt til bestyrelsen 

Alle beboere, som har spørgsmål, forslag eller kommentarer til gartneropgaverne eller 

andet på fællesarealer bedes respektere gartnerens arbejdsro og i stedet kontakte 

bestyrelsen på mail. Bestyrelsen behandler alle henvendelser fra grundejerforeningens 



medlemmer på det førstkommende bestyrelsesmøde. Akutte situationer bliver naturligvis 

håndteret så hurtigt som muligt. 

Kommunikation til medlemmerne 

Vores platforme ulleroden.dk, ”Ulleroden” på Facebook og medlemmernes mailadresser er 

en god og nem måde at nå ud til medlemmerne på. Vi fornemmer, at de fleste får besked 

når der sker noget. Ellers er man meget velkommen til at gå ind på ulleroden.dk – her 

ligger langt de fleste informationer, herunder også referaterne fra bestyrelsesmøderne. 

Man er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@ulleroden.dk. 

Dette var bestyrelsens beretning. 

mailto:bestyrelsen@ulleroden.dk






Forslag 4-1-1 
 

Påmindelse om parkeringsregler 



Det foreslå at bestyrelsen løbende minder medlemmerne om de fælles regler som er 
gældende.  

 

Reglerne for bl.a. parkering for vort område er angivet i deklaration tinglyst den 16. 
maj 1980, derfor er vi trætte af, at til og frakørsel til vores carport ofte besværliggøres 
af parkerede på biler på vejarealet udenfor vor ejendom. 

For dem der ikke har kender deklarationen er ordlyden af §4, stk. 2 følgende: 

”Parkering må ikke sted udenfor de specielle parkeringspladser, og disse må alene 
anvendes for køretøjer, der har ærinder indenfor deklarationsområdet.”  

 

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser, men kræver alene omtanke og hensyn. 

 

Kjeld og Sus 

Drosselvænget 311 



Forslag 4-1-2 
 

Ændring af sti- og vejbelysning 



Forslag om anvendelse af henlagte midler til afhjælpning af gener ifm. Skybrud. 

 

På generalforsamling 2019 blev det besluttet, uden plan , at foreningen gennem 
henlæggelser skulle opbygge en økonomi til fremtidige tiltag, som kan modvirke 
generne ifm. skybrud. 

På samme møde gennemgik Fredensborg Kommune hvilke overvejelser, man fra 
myndighedernes (dem med ansvaret for løsninger) havde gjort sig. I den forbindelse 
blev det oplyst, at kommunen hverken havde planer for eller afsat økonomi til 
løsningen af vores to største problemer: for det første forsinkelse af regnvand fra de 
højere beliggende områder og for det andet, det største problem, ingen løsninger på 
hvordan ”å området", skulle kunne afvikle de ekstraordinære vandmængder. 

 

Det foreslås, at bestyrelsen inden næste generalforsamling undersøger mulighederne 
for ændring af vej- og stibelysningen, til en belysning der er i bedre harmoni med 
bebyggelsen, og at de akkumulerede midler anvendes på ændringen. 

 

Kjeld 

Drosselvænget 311 



Forslag 4-1-3 
 

Beskæring af 5 træer på areal mod banen ud for DR 
308, og beskæring af 10 træer i areal mod banen 
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Budgetforslag 



GRUNDEJERFORENINGEN  ULLERØDHAVE 05/02/2020

Budgetforslag 2020

INDTÆGTER Budget 2020 noter til budget/regnskab
Kontingent 343.200,00 1.650 kr halvårlig
Andre indtægter 0,00 leje af telt  mv. (konservativt skøn)

indtægter ialt 343.200,00

UDGIFTER

Fællesareal
Gartnerentreprise 191.875,00 Inklusiv snerydning (8750,-) (Gartner Carlsen)
Bekæmpelse mosegrise 6.250,00 Tilbud af 6/1-2020 (mulvarp.dk), arbejdet er igangsat
Vanding af nyplantede kugleahorn 28.125,00 Tilbudsnr. 1279 - 05.12.19 (Gartner Carlsen)
Vedligehold kugleahorn, 2019 14.731,00 Faktura 10698 er betalt (Gartner Jørgen W Petersen)
Uforudsete udgifter 20.000,00

Fællesareal ialt 260.981,00

Forslag til generalforsamling
4-2-1 Opretning af fliser, DR fase II 59.750,00 jvf. tilbud 1308 - 15.01.20 (Gartner Carlsen)
4-2-2 Klimafond (hensættelse) 45.000,00

Forslag ialt 104.750,00

Fester
Fastelavn 2.500,00
Sommerfest 10.000,00

fester ialt 12.500,00

Legepladser/ fællesskur
Vedligeholdelse 10.000,00
Nyanskaffelser 2.000,00

 Legepladser og fællseskur ialt 12.000,00

Andre udgifter
Div. småanskaffelser 1.000,00
Afholdelse af general forsamling 3.500,00
Administration 11.500,00 Bankgebyrer, hjemmeside, bestyrelsesmiddag
Forsikring 7.500,00

Andre udgifter ialt 23.500,00

Udgifter ialt 413.731,00

Overskud/underskud -70.531,00
Fremført formue fra 2019 118.621,59
Formue ultimo 2020 48.090,59 Bugetteret formue ved årets udgang

Heraf hensat til klimafond 20.000,00 Beløb ved årets indgang
Til disposition 28.090,59



Bilag 1: Fuldmagt 
 
  



  

FULDMAGT 

 

Undertegnede ejer af nedenstående ejendom giver herved 
adgang til på mine vegne og uden begrænsninger at afgive 2 
stemmer vedrørende alle anliggender sat til afstemning ifølge 
dagsordenen til generalforsamlingen den 18. februar 2020 i 
Grundejerforeningen Ullerødhave.  

FULDMAGTSMODTAGER: 

 

Navn: _____________________________________________ 

 

Drosselvænget/Rypevænget nr.: _________________________ 

 

 

FULDMAGTSGIVER (ejer af nedenstående ejendom): 

 

Navn: _____________________________________________ 

 

Drosselvænget/Rypevænget nr.: _________________________ 

 

Underskrift: _________________________________________ 


