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Referatet af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen 

Ullerødhave.  

Afholdt på Kokkedal Skole, tirsdag d. 18. februar 2020. 

Formanden for grundejerforeningen, Paul Hansen, bød alle fremmødte velkommen til den årlige, 

ordinære generalforsamling for foreningen, der herefter fortsatte med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Resultatopgørelse og balance med påtegning af revisor. 

4. Indkomne forslag.         

4.1. 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 

4.2. Bestyrelsen har to forslag: 

4.2.1. Opretning af fortov på Drosselvænget 

4.2.2. Hensættelse til Klimafonden. 

5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. 

5.1. 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. 

27 husstande er repræsenteret på generalforsamlingen. Disse er (’F’ angiver deltagelse via afgivet 

Fuldmagt): 

DROSSELVÆNGET :  

DR109, DR201, DR204, DR207, DR209, DR307, DR308, DR310, DR311, DR312, DR315, DR205 (F), 

DR210 (F), DR305 (F), DR309 (F) 

RYPEVÆNGET :  

RY201, RY202, RY208, RY219, RY224, RY233, RY238, RY240, RY244, RY247, RY256, RY204 (F) 
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1. Valg af dirigent og referent.   

Bestyrelsen foreslog Marcel Goldin (tidligere beboer i bebyggelsen) til dirigent for generalforsamlingen 

og Torben S. Jensen (DR 312) til referent . Begge blev valgt uden modkandidater.  

Dirigenten takkede for valget og startede med at konstatere, at årets generalforsamling er korrekt 

varslet og lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne og dermed også beslutningsdygtig. Herefter kunne 

generalforsamlingen fortsætte med behandling af de øvrige punkter på dagsorden. 

 

2. Bestyrelsens beretning. 

Bestyrelsens beretning var også i år inkluderet i indkaldelsen til årets generalforsamling og mulig at 

gennemlæse forud for generalforsamlingen. Beretningen er derfor heller ikke inkluderet i detaljer i 

dette referat. Såfremt det ønskes at læse beretningen i sin helhed henvises til indkaldelsen for 

generalforsamlingen, som kan findes på vores hjemmeside.  

Bestyrelsens beretning beskriver som altid på foreningens aktiviteter i det forgangne år, og årets 

beretning blev fremført af formanden, Paul Hansen, med specielt fokus på de nedenfor, mest 

betydningsfulde aktiviteter, som bestyrelsen har arbejdet med i 2019:  

- Foreningens økonomi  

- Grønne områder og skifte til ny gartner,  

- Træfældning og fortovsopretning på Drosselvænget, aktiviteter i forbindelse med fælles 

arbejdsdag samt træfældning på strækningen mod Jellerød have for at mindske skyggegener. 

- Købmandsbygningen, hvor fødevareproducerende lejer nu er flyttet ud igen 

- Klimatilpasningsaktiviteter og beslutning om at opgive vedtaget skybrudsrende på Rypevænget 

- Affaldssortering som vil blive påkrævet - sandsynligvis i 2020 

- Sociale arrangementer v. Festudvalget  

- Bestyrelsens visioner for 2020  

Afsluttende nævner formanden, at bestyrelsen altid er klar til at høre fra foreningens medlemmer. Der 

kan fremsendes mail eller man kan kontakte et af bestyrelses-medlemmerne direkte. Information til 

beboere foregår primært via hjemmeside og udsendelse af mails til beboere, og det er derfor gavnligt 

at de, der endnu ikke har fremsendt en kontakt e-mail til bestyrelsen sørger for at gøre dette, hvis man 

ønsker at få information tilsendt via e-mail. 

Efterfølgende blev der fremført et enkelt afklarende spørgsmål fra DR308 omkring købmands-

bygningen, da beretningen informerer fint om den nuværende status. Der spørges ind til hvilke planer 

der egentlig er fremadrettet for købmandsbygningen. Hvornår der sker noget konkret og konstruktivt i 

forhold til at ændre den nuværende status? 

Mogens fra bestyrelsen informerer, at han via anden information fra kommunen også har bemærket, 

at der i et andet referat fra kommunen er angivet, at sagen omkring DR 106 skal behandles og at det 

fra kommunen ønskes at bygningen ændrer status fra nuværende krav om detailhandel til boligformål. 

Derudover informeres også, at kommunen tidligere har informeret at de foretrækker at ændre 

bygningen til boliger af en type og stil der svarer til vores eksisterende boliger i foreningen. Men det er 

naturligvis en sag som en kommende bestyrelse også vil have fokus på. 

Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning. 
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3. Resultatopgørelse og balance med påtegning af revisor. 

Foreningens kasserer, Niels Harre, fremlagde resultatopgørelse og balance for 2019. 

Det kan konkluderes, at der stort set ikke har været problemer omkring restancer af kontingent-

indbetalinger. Generelt modtages indtægterne til foreningen rettidigt.  

Der har været mindre udgifter i 2019 end budgetteret, hvilket primært skyldes, at de nye Kugleahorn til 

projektet med udskiftning af træer og opretning af fortov, blev billigere end det første tilbud modtaget. 

Derudover har bestyrelsen valgt at droppe etablering af skybruds-rende, som der var afsat penge til 

på sidste års budget. 

Øvrige udgifter på resultatopgørelsen inkluderer administration og afholdelse af generalforsamling, 

hvilket er udgifter af en størrelse, så de bør udskilles på budgettet. Derudover at bestyrelses-middag 

en større post og endvidere får afgående bestyrelses-medlemmer typisk også en mindre 

erkendtlighed, hvilket også indgår under punktet ’administration’.  

Vedrørende balancen bliver der gjort opmærksom på, at der er en fejl på den udsendte balance i 

indkaldelse til generalforsamlingen, da et beløb på 20.000 kr ved en fejl er noteret særskilt på 

balancens passivside. Dette beløb er allerede indregnet i regnskabet og skal derfor ikke også fremgå 

som en særskilt balancepost. Niels informerer, at denne fejl kun er ’kosmetisk’ da den ikke ændrer på 

nogen total-beløb på hverken balance eller regnskab. Forsamlingen modtog information uden 

yderligere bemærkninger. 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskab og balance og begge blev herefter godkendt 

af forsamlingen. 

 

4. Indkomne forslag.     

Der skal behandles forslag stillet fra både bestyrelsen og fra beboere. Dirigenten påpeger 

indledningsvis at nogle af forslagene ikke egner sig til egentlig afstemning, men primært har 

informerende karakter. 

 

4.1. Påmindelse om parkeringsregler i bebyggelsen 

Et tilbagevendende problem er problemer omkring parkering af biler på steder, der ikke er 

egentlig parkeringsplads, og Sus (DR 311) fremfører problem med en eller flere biler der 

parkeres i længere tid på vendepladsen på 3. stikvej på Drosselvænget, og at det IKKE er en 

p-plads, så det bør ophøre således at parkering udelukkende foretages på afmærkede p-

pladser eller i beboeres carporte. 

Det er både beboere og gæster, der parkerer på vendepladsen og en dialog med en gæst, der 

parkerer på pladsen var ikke succesrig, da vedkommende ikke kunne forstå at der ikke måtte 

parkeres på pladsen, når beboere gjorde det. Forslaget er derfor ikke noget egentligt forslag, 

men taget med på forsamlingen som infomation og til overvejelse og ønske om at der kun 

parkeres i de områder, hvor der er tilsigtet at der skal skal parkeres. 

Niels fra bestyrelsen har to kommentarer: 
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- Understreger, at det ikke kan være bestyrelsens opgave at være politimand og reagere på 

forskellige problemer såsom parkerings-problemer. Det er der simpelten ikke hverken lyst 

eller resourcer til, og hvis det bliver et voldsomt stort problem, så kan man bringe Politiet 

ind i sagen.  

- Derudover er det også et mere generelt problem, at der er flere biler nu end da 

bebyggelsen blev opført. Det er nu mere almindeligt at beboere har 2 biler eller flere, og 

det giver problemer for mange beboere generelt. Potentielt et emne som den kommende 

bestyrelse kan drøfte hvordan man kan håndtere det store antal biler, for der er indimellem 

problemer med dårlig eller ulovlig parkering i området.  

Efterfølgende enkelte yderligere kommentarer fra forsamlingen med fokus på at vi alle skal 

fosøge at afhjælpe problemerne. Gæstparkerings-pladser hvor der er plads til 2 biler er også 

ofte optaget af en enkelt, dårligt parkeret bil, så vi skal kunne gøre det bedre. 

4.2. Ændring af sti og vej-belysning 

Kjeld (DR 211) begrunder det fremsatte forslag: Efter fældning af mange træer i bebyggelsen 

og erstatning med kugleahorn, der har en lavere vækst end de oprindelige træer, er det 

tydeligt, at den nuværende belysning i området består af meget høje belysnings-standere som 

ikke er i overensstemmelse med bebyggelsens udtryk generelt. Afsætning af penge til 

klimafonden i foreningen er en dårlig brug af vores midler – på trods af de gode hensigter – da 

der ikke en gang findes nogen egentlig plan fra kommunens side og dermed stor usikkerhed 

omkring hvilke tiltag, der overhovedet kan komme på tale i fremtiden. Derfor ønskes det at vi 

satser nogle af vore egne midler til noget, der kommes os til gavn og ikke de pt ukonkrete 

klimaprojekt planer. Det ønskes derfor at pengene i stedet bruges på at ændre sti- og 

vejbelysningen i vores område.  

Mogens fra bestyrelsen kommenterer, at vi tidligere har deltaget i et projekt samarbejde med 

flere partnere, hvilket udmøntede sig i en plan for vores område med forslag til projekter, der 

kan afhjælpe/mindske problemer med oversvømmelse under kraftige hændelser. 

Begrundelsen for at at afsætte penge er, at der også er muligheder i bebyggelsen for at lave 

projekter, der kan afhjælpe potentielle klimaforårsagede nedbørs-problemer, hvilket var 

begrundelsen for at bestyrelsen sidste år foreslog at påbegynde hensættelse af penge til en 

klimafond så vi kunne (med-)financiere den type projekter.  

Niels fra bestyrelsen svarer vedrørende ændring af belysning i bebyggelse, at det er 

kommunen, der står for forsyningen, og det er kommunens lamper. Vi har som forening ikke 

råd til at udskifte alle de lamper, der står på vores område, og det er måske ikke klogt at tage 

den diskusion med kommunen for ikke at komme i en situation, hvor de ønsker at føre 

ejerskab og vedligehold af belysning over til foreningen. 

Paul fra bestyrelsen understreger, at vi vil komme til at søge fonde om midler til at lave mulige 

klimaprojekter, og disse stiller ofte med krav om med-financiering før at de ønsker at overveje 

en financiering. Derfor også fornuftigt at sikre en pulje penge i foreningen til dette formål. 
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Der var flere kommentarer omkring klimaproblematikker generelt og kommunens sandsynlige 

juridiske forpligtigelse til at sørge for tilstrækkeligt serviceniveau (afledning af vand), således 

at områder som vores bebyggelse ikke bliver oversvømmet. Dirigent understreger herefter, at 

denne diskussion ikke drejer sig om at man tror på klimaproblemer eller ej – men et specifikt 

forslag omkring ændring af belysning i området.   

Kjeld ønsker fortsat at bestyrelsen skal undersøge muligheder for at udskifte belysning uanset 

argumenterne for klimafonden, og dirigenten påpeger at der foretages en afstemning af, 

hvorvidt forsamlingen ønsker at den kommende bestyrelse skal gå videre med at undersøge 

mulighederne for at få ny belysning.  

Der var stort flertal for at bestyrelsen ikke skal gå videre med forslaget om at undersøge 

muligheden for at få en ny belysning. Forslaget blev dermed ikke vedtaget, og forslag omkring 

financiering blev derfor heller ikke ført til afstemning. 

 

4.3. Beskæring af træer på grønt område langs banen 

Lasse (DR 308) begrunder forslaget med, at der i mange år er foretaget regulering og 

fældning af træer med udgangspunkt i at reducere skygge-gener for mange beboere i 

bebyggelsen - blandt andet igennem samarbejde med nabo-foreningerne Jellerød have og 

Fasanvænget. 

Nu er det dog tid til at kigge indad således, at de store træer på nogle af vores grønne 

områder, der giver mere og mere skyggegener efterhånden som de vokser yderligere, skal 

beskæres. Lasse efterspørger en helhedsplan for området som en vigtig ting til at sikre 

stabilitet og struktur. At få en fagperson (landskabsartikekt el.lign) til at lave en helhedsplan 

vil være en god løsning. 

Forslaget er begrundet i, at vi er 3 huse op mod de grønne områder med kraftige 

skyggegener, stigende fugtighed i haver samt algedannelse på træværk, hvilket viser at der 

generelt er mindre solpåvirkning nu end tidligere. 

Forslag går på at der under anvisning af fagperson foretages en beskæring af store træer 

samt nogle mindre træer langs kanten af grøng område op mod banen. Økonomisk forslag er 

indhentet for både beskæring samt fældning, hvis det ender med at blive en løsning. 

Lasse påpeger at der også gerne skal være en plan for genplantning og slutteligt anfører, at 

der faktisk er 9 store ege-træer, der giver et stort problem for flere matrikler op mod det 

grønne område end de 3 huse, der stiller det aktuelle forslag. 

Dirigenten påpeger, at det reelt er to forslag, der er fremsat og skal behandles – beskæring af 
5 træer på areal mod banen ud for DR 308, og beskæring af 10 træer i areal mod banen. 
Samtidig er der et ønske om, at der skal udfærdiges en helhedsplan for vores område.  
Niels Harre informerer herefter at det tidligere er undersøgt, hvad en udfærdigelse af 

helhedsplan ville koste, og det var omkring 35.000,00 kr, og at der på det tidspunkt ikke var 

ønske om at bruge de mange penge. Der er dog nu flyttet en landskabsarkitekt ind i 

bebyggelsen, som har lovet at bistå på forskellig måde i arbejdet omkring af få lavet en 

helhedsplan for hele området. Derudover peger Niels på at en helhedsplan er fuldstændig 
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påkrævet og derfor mangler for vores område. Der er generelt mange problemer med 

skyggegener og mange boliger er påvirket på forskelligt niveau. 

Lasse er enig i at det vil være ønskværdigt at få igangsat processen imod udarbejdelse af en 

helhedsplan, så der er sikkerhed for at der nu sker noget. Det nævnes også, at en 

ejendomsmægler har indikeret, at det kan have en negativ påvirkning på huspriser, hvis der 

er betydelige skyggegener på en ejendom. Det er derfor påkrævet med aktion og skal 

prioriteres højt.   

Birthe (RY219) foreslår, at der ikke fældes eller beskæres før der er udfærdiget en 

helhedsplan. 

Kjeld (DR 311) minder om at der i lokalplanen faktisk findes en beplantningsplan for 

bebyggelsen og mener derfor ikke at det er generalforsamlingen, der kan ændre 

beplantningspligt. Spørger om der er søgt en godkendelse af beplantningsplan hos 

kommunen ifbm diverse trædældningsprojekter? Dette besvares af bestyrelsen, det ikke er 

tilfældet så vidt vides for de mange projekter, der tidligere er udført gennem en længere 

periode. 

Trine (RY 247) påpeger, at der også er problemer med beplantning bagved deres hus og 

skyggegener bevirker, at hæk og anden beplantning er ved at gå ud. Der bør derfor også 

være fokus på andre områder i bebyggelsen end de huse, der har stillet det aktuelle forslag. 

Bestyrelsen informerer at den nye gartner er klar til at gå i gang med forskellige aktiviteter, og 

blandt andet har til opgave at gå i gang med at beskære i løbet af foråret, så der vil blive set 

på alle områder i bebyggelsen. 

Mogens fra bestyrelsen ønsker herefter at stille et ændringsforslag til det oprindelige forslag. 

Med udgangspunkt i vedtagelse af et eller to af de fremsatte forslag indebærer udgifter på op 

til 43.000 kr fremsættes et ændringsforslag, hvor der i stedet stemmes om at bruge det 

samme beløb på udfærdigelse af en helhedsplan. 

Dirigent vil gerne acceptere ændringsforslaget da det ikke medfører ekstraudgifter i forhold til 

det oprindelige forslag og søger afklaring fra Lasse om hvorvidt det oprindelige forslag ikke 

sættes til afstemning, hvis ændringsforslaget vedtages? Dette bekræftes af Lasse. 

Niels (kasserer) informerer at ingen forslag fra medlemmer er inkluderet i det fremlagte 

budget, så enten kontingent øges eller andre forslag afvises, såfremt dette forslag vedtages. 

RY 247 går meget ind for en helhedsplan, men spørger om der er fortrinsret for enkelte 

matrikler op mod det grønne arealer? Dette afvises af dirigenten, da der ikke ligger nogen 

prioritering af områder i forslaget. 

Dirigen bringer herefter ændringsforslaget til afstemning med formål at afsætte op til 43.000 

kr til udfærdigelse af helhedsplan. 
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En stemme imod forslaget.  

Resten af forsamlingen stemmer for. 

Dermed er forslaget vedtaget! 

Vedtagelse af ændringsforslaget medfører, at det oprindelige forslag fra Lasse ikke sættes til 

afstemning. 

  

4.4. Opretning af fortov på Drosselvænget 

 

Niels fra bestyrelsen begrunder forslaget, der består af genopretning af fortovsbelægning 

langs hovedvejen på Drosselvænget. Genopretning på en del af strækningen blev udført 

sidste år, og det er påkrævet at udføre lignende arbejde på den resterende strækning, da de 

nuværende fliser ligger meget ujævnt. Den meget ujævne belægning gør det det potentielt 

farligt at gå på fortovet og det foreslåes derfor, at der oprettes på den resterende strækning. 

 

På spørgmål om hvorvidt det er kommunen eller foreningen, der skal klare fortovs-arbejde 

afklarer bestyrelsen, at fortove langs Drosselvænget er foreningens og ikke kommunens 

ejendom og vi har derfor vedligeholdelsespligten for disse. 

Yderligere afklaring fra bestyrelsen informerer, at strækninger med fliser som foreningen ejer 

og har vedligeholdelsespligt over er de to forbindelses-stier mellerm Rypevænget og 

Drosselvænget, fortovet langs med hovedvejen på Drosselvænget, samt en kort strækning 

langs med husene på den Spanske plads. Det bliver bemærket, at det er et relativt lille areal, 

der skal vedligeholdes, og at vi som forening for eksempel ikke har nogen udgifter til vej-

vedligeholdelse i foreningen, da disse er kommunens. 

 

I forbindelse med diskusion om risiko for fald og skade på et fortov, som foreningen burde 

have vedligeholdt, blev der spurgt ind til, om vi som forening har en forsikring, hvis nogen 

falder på fortovene og kommer til skade - eller er en bestyrelse eventuelt erstatnings-pligtig? 

Niels Harre afklarer, at vi har en forsikring med en vis dækning ved skade pådraget i 

foreningens område, men det er erkendt at denne strækning er det sted i området, hvor det 

trænger mest til opretning og derfor bør prioriteres. 

Det bliver igen bekræftet af en beboer på Drosselvængets hovedvej, at det er et stort problem 

med det ujævne fortov, og det påpeges samtidigt at der være en risiko for ved gentagne fald-

skader, at det potentielt kan blive et anliggende for foreningen og/eller bestyrelsen med 

specifikke erstatningsansvar. 

 

Herefter bringer dirigenten forslaget til afstemning. Der stemmes om hvorvidt der skal 

afsættes kr. 59.750,00 til genopretning af fortovstrækning langs Drosselvænget. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
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4.5. Hensættelse til klima-fond 

 

Forslaget begrundes af Niels Harre med en konstatering af at vi ved, at der er kutyme for at 

foreninger bliver bedt om at lave medfinancieringer, når der skal søges fonde o.lign. til 

projekter med formål at lave foranstaltninger, der skal afværge eller reducere problemer med 

oversvømmelser begrundet af klima ændringer og heraf forårsaget forøget lokal nedbør.  

Derfor synes bestyrelsen, at det giver god mening at opbygge en kapital over en periode, så vi 

er rustet til fremtidige udgifter til klimarelaterede projekter. 

 

Der spørges hereftet ind til, hvordan bestyrelsen ved, at der kræves opsparing i foreningen for 

at kunne komme i betragtning til bidrag fra fonde? 

Mogens fra bestyrelsen informerer, at de positivt ved at nogle projekter kun udbydes under 

forudsætning om medfinanciering, så det er uden tvivl et krav i mange tilfælde. 

 

Det foreslås fra et medlem, at der ikke stemmes for at hensætte penge til klimafond, da det 

hele er meget usikkert hvad pengene ender med at blive brugt til. Eftersom der heller ikke er 

nogen specifk plan fra kommunens side endnu om hvilke tiltag, de ønsker at fremme for at 

lave klimasikring i vores område. Så det vil derfor være forkert at spare penge op til noget, 

som ikke er klart for os, hvad de ender med at blive brugt til. 

Diskusionen nævner også kommunens pligt til at sikre et specifikt serviceniveau og sikre at 

områder ikke oversvømmes under en vis gentagelses-periode for regnhændelser, og der 

spørges ind til, om vi juridisk eller ved pres på kommunen kan påvirke, at der laves ændringer 

i den store hovedledning i cykelstien, så der sikres en reduktion i risikoen for at vores område 

oversvømmes? 

Bestyrelsen svarer på dette, at vi hverken kan eller vil lave projekter, der inkluderer 

kommunens anlæg (f.eks. hovedledning i cykelstien) og at det ikke er det primære fokus.    

Kommunen er klar over, at den store ledning ikke opfylder det serviceniveau som de ønsker 

pt., og vi må se hvad de vedtager at gøre ved det.  

 

Niels Harre understreger, at vi har selv ansvar for at håndtere det vand, som falder hos os 

selv og derfor vil klimafonden fokusere på projekter indenfor vores eget område. Endvidere 

understreges det, at det vil være illusorisk at tro på, at vi ikke kommer til at betale selv for 

nogle projekter. 

 

De store problemer med oversvømmelser ved hændelsen i 2010 bliver også nævnt og at 

lignende problemer kan opstå igen, og at kommunen bør sikre at det ikke sker. Men det bliver 

understreget af anden beboer, at tiden i 2010 og 2020 er meget forskellig, da kommunen 

faktisk har lavet mange projekter i forhold til afvanding af og til Usserød å (dobbeltprofil i åen, 

våde enge og søer langs åen og ikke mindst en stor pumpestation, der sikrer, at vand ikke 

som tidligere laver tilbagestuvning i den store ledning under cykelstien). Så en hændelse som 

i 2010 vil ikke i dag give tilsvarende problemer. Det bemærkes også, at det derfor er vigtigt at 

adskille projekter som kommunen forhåbentlig vil igangsætte med de projekter, som vi i vores 

område eventuelt selv vil beslutte at udføre hen over tid. 



 
 

 
 

- 9 - 
 

 

Herefter indstiller dirigenten, at der foretages afstemning.  

Der spørges før afstemning ind til det faktum, at vedtagelse af hensættelsen samtidig med 

vedtagelse af øvrige projekter vil medføre en kontingent-stigning, og det ønskes afklaret, 

hvorvidt forsamlingen kan godkende kontingent-forhøjelsen uden at denne mulighed på 

forhånd er beskrevet specifikt i indkaldelsen til generalforsamling. 

Dirigenten svarer på dette at man godt kan godkende en kontingent-stigning som følge af 

afstemnings-resultat. 

Mogens afklarer at det ligger implicit i indkaldelsen, at såfremt der er forslag med udgifter for 

foreningen, det sættes til afstemning, så er der en mulighed for at disse vedtages og derfor 

også en mulighed for, at det er påkrævet med en kontingentforhøjelseder for at dække 

vedtagne udgifter. 

 

Herefter sættes forslaget til afstemning. 

To stemmer i mod forslaget. Resten af forsamlingen stemmer for forslaget. 

Forslaget er dermed vedtaget 

 

5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. 

Forningens kasserer, Niels Harre, præsenterede forslag til budget for 2020. Dette var også inkluderet i 

indkaldelse til generalforsamlingen - dog uden nogen udgifter til eventuelle vedtagne forslag på 

generalforsamlingen.  

Niels gennemgik kort budgettet med uddybende afklaringer til nogle af posterne: 

- Vores indtægter kommer udelukkende fra kontingent fra medlemmerne 

- Vedr. grønne områder har vi den sædvanlige gartnerentreprise (nu med en anden gartner) 

samt enkelte specifikke opgaver såsom bekæmpelse af mosegrise, vanding af nyplantede 

kugleahorn samt vedligehold af eksisterende kugleahorn. 

Gartner udgifter er den største udgift for foreningen og denne andrager 260.981 kr  i 2020. 

- Vedtagne forslag på generalforsamlingen andrager 147.750 kr 

- Derudover fester, vedligehold af legepladser samt andre udgifter (småanskaffelser og 

administration m.m) udgør i alt 48.000 kr. 

- I alt udgifter på totalt 456.732 kr 

Vedtagelse af forslag med udgifter involveret har en naturlig konsekvens, at udgifter skal måles op 

mod indtægter, og der kan konstateres, at det nuværende kontingent ikke vil være tilstrækkeligt til at 

gennemføre de vedtagne forslag og samtidig have likviditet i foreningen. Det har derfor som 

konsekvens, at kontingentet skal stige. Det blev foreslået af bestyrelsen at fastsætte kontingtentet for 

2020 til 1.800 kr. halvårligt. Dette vil medføre, at vi ifølge budgettet vil opnå en formue ultimo 2020 på 

36.290,59 kr, hvilket af kasseren vurderes til både at være tilstrækkeligt og nødvendigt. 

Efter gennemgangen havde vores tidligere kasserer, Jørn (DR 315) en kommentar omkring problemer 

med foreningens likviditet i den første halvdel af året med de nuværende betalings-datoer (1/5 og 

1/11). Derfor har bestyrelsen i indkaldelsen til årets generalforsamling også fastslået, at det ønskes at 
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ændre forfaldsdagen for de halvårlige kontingentbetalinger til henholdsvis 1/3 og 1/9 fremadrettet af 

hensyn til den løbende likviditet.  

Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål til budget for 2020 samt ændring af betalings-

datoer.  

Der stemmes ikke om budgettet. Ændring af forfaldsdagen ligger inden for vedtægternes ramme om 

opkrævning af kontingent fire gange årligt.  

Det opdaterede budget er vedhæftet dette referat (sidste side). 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen  

Bestyrelsens nuværende formand informerede, at han ikke ønsker genvalg i år, og han blev takket for 

den store arbejdsindsats og drivkraft i bestyrelsen igennem de sidste 4 år.  

De øvrige bestyrelsesmedlemmer var villige til genvalg. Derudover havde Erik Sørensen (RY 205) 

informeret at han gerne ville stille op til bestyrelsen og Camilla Rump (DR 207) meldte sig som 

interesseret i at blive suppleant i bestyrelsen.  

Alle kandidater blev valgt uden modkandidater, og den nye bestyrelse består herefter af:  

- Niels Harre (RY 256) 

- Charlotte Scheller (DR 205) 

- Nina Weisse (DR 201) 

- Mogens Andersen (RY 201) 

- Erik Sørensen (RY 221) 

Suppleanter: 

- Camilla Rump (DR 207) 

Det bemærkes af dirigenten, at der ideelt skal være to suppleanter til bestyrelsen, men det er ikke 

noget krav og derfor ikke noget problem, at der kun er en suppleant valgt til bestyrelsen på 

generalforsamlingen. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde. 

7. Valg af revisor  

Vores nuværende revisor, Mads Lindegård (DR 208), blev genvalgt som foreningens revisor. 

8. Eventuelt 

Der blev rejst spørgsmål under eventuelt: 

1. Der har desværre igen forekommet indbrud i bebyggelsen og Lasse (DR 308) foreslår, at 

Nabohjælp kunne være en mulighed for at hjælpe hinanden med at undgå eller minimere 

muligheden for at beboere i foreningen rammes. 

Niels Harre afklarer, at jo flere, der er med i Nabohjælp, jo bedre kan vi hjælpe hinanden, så 

derfor kan det kun anbefales, at så mange som muligt melder sig til.   
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Info: tilmelding til Nabohjælp foregår nu via en App til smartphone eller tablet. Yderligere 

information findes på www.Nabohjaelp.dk. 

 

2. Sus (DR 311) spørger om man kan påvirke kommunen til bedre vedligehold af brostens-render 

til afvanding mm langs hovedcykeltsien, da de tidligere har været meget dårlig vedligeholdt. 

Det informeres, at kommunen nu har fået en special-maskine til afrensning af kanter og render 

og de har været forbi vores område i efteråret, så vi vil afvente og se om vedligeholdelse bliver 

foretaget med passende interval fremover. 

 

3. Torben (DR 312) supplerer beskrivelsen fra festudvalgets i bestyrelsens beretning med at 

informere, at udvalget planlægger at afholde 4 arrangementer i 2020 – ligesom i 2019 med 

Fastelavnsfest allerede Søndag efter generalforsamlingen. 

Der er desværre en lidt kedelig tendens til, at det er svært at få folk ud af husene og tilmelde 

sig arrangementerne, men vi håber det bedrer sig i 2020! 

Hvis der skulle være flere personer, der har lyst til at være med til at være med i festudvalget 

for at fremme og arrangere sociale arrangementer i foreningen, så er de meget velkomne og 

kan henvende sig til Torben i DR 312. 

 

4. Mogens fra bestyrelsen giver en kort information omkring kommende ordning for affalds-

sortering, som kommunen har plan om at effektuere i løbet af 2020. 

Sortering vil inkludere: papir, pap, plast, metal og glas. Affaldssortering vil blive rullet ud i 

etageejendomme hos boligforeninger i første omgang, dernæst i villaer og rækkehuse, og der 

vil blive givet yderligere information når flere detaljer kendes.  

Mogens informerer at der er plan om at sætte 2 nye affaldsbeholdere ved hvert hus, men det 

undersøges, om det kan være muligt at lave en fælles plads i foreningen, så vi eventuelt kan 

undgå at have så mange beholdere ved hvert eneste hus.  Der er dog sandsynlighed for, at 

kommunen vil kræve at vi selv betaler for eventuelle samlede affaldspladser i foreningen (et 

eksempel fra en anden forening blev beskrevet, hvor en affaldsplads havde kostet 60.000 kr at 

etablere med fliser, hegn, lys), så det er et punkt som den kommende bestyrelse vil have fokus 

på i løbet af året. 

 

Der var ikke flere punkter under eventuelt, og dirigenten takkede herefter for fremmødet og erklærede 

årets ordinære generalforsamling for afsluttet.  

 

Dato:        Dato: 

 

             

Marcel Goldin (Dirigent) Torben S. Jensen (Referent) 

  

http://www.nabohjaelp.dk/
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Budget 2020 (inklusiv vedtagne forslag på generalforsamling): 

 


