Bilag 2-1:
Bestyrelsens beretning
2020 - september 2021
Økonomi
Den totale indtægt for 2020 andrager 374.800 kr. og udgøres af kontingenter og
indtægter fra teltudlån. Vi har for 2020 et overskud i regnskabet på kr. 6.856,89 kr.
hvilket er en afvigelse på 74456,89 kr. i forhold til det budgetterede overskud på
-67.600,00 kr. Afvigelsen skyldes, primært at vi skal justere for henlæggelse til
klimafond (45.000 kr), og har brugt mindre på helhedsplan end budgetteret.
Desuden har vi udskudte betalinger fra 2019, som forfaldt til betaling i 2020.
Årets regnskab giver en balance i foreningen pr. 31/12-2020 på 125.478,48 kr.,
hvoraf 65.000,00 er hensat til klimafonden, således der til disposition udover
klimaforbedringer er 60.478,48 kr.
Foreningens kasserer, Niels, vil i gennemgang af regnskabet senere på
generalforsamlingen komme med flere detaljer omkring årets regnskab og balance.
Bemærk regnskabet dækker kun regnskabsåret 2020. Se bilag 3-1.

Klimatilpasning
To gange, august og september 2020, har skybrud fået vandstanden til at stige, så
meget på Rypevænget, at nr. 257 har fået vand ind i huset.
Vi har gennem 3-4 år, forsøgt at få Fredensborg kommune og Fredensborg
forsyning, FF, til at løse problemet, med manglende vandgennemstrømning i
hovedkloakken under cykelstien, fra vores bebyggelse til Usserød å.
FF har udarbejdet et forslag, til forsinkelsesbassin på vores fælleareal og et på
Jellerød Haves fællesareal ud til hovedstien.
I februar 2021 havde vi foretræde for Infrastruktur- og Teknikudvalget, for at få
dem til at fremme forslaget fra FF.

Referatet fra mødet var lidt for meget ”varm luft”, hvilket fik os til, at bede om et
møde med borgmesteren, der også er næstformand i FF’s bestyrelse.
Aftalen med borgmesteren og FF, som også deltog i mødet, blev, at FF’s projekt,
bliver fremmet mest mulig i kommunens nye klimaplan, 2021 – 2032, således at
forundersøgelser kan gå i gang allerede i efteråret 2021. Se referat fra mødet, bilag
2-2.
Borgmesteren forventer, at klimaplanen bliver vedtaget af byrådet inden jul.
Hvis alt går vel, vil forsinkelsesbassin kunne etableres ved udgangen af 2022.
Vi har modtaget et høringsbrev fra kommunen, hvor de ønsker, at reserverer en del
af vores fællesareal til etablering af et spildevandsanlæg.
Vi har imødekommet kommunens ønske.

Skygge fra Jellerød Haves træer
Nogle beboerne på Rypevængets 3. stikvej, får på nogle tidspunkter af året, næsten
ingen sol i deres haver.
Vi har fået Jellerød Have til at fælde 6 høje træer i foråret og yderligere 5 træer vil
blive fældet i efteråret.

Købmandsbygningen
Indenfor de seneste år, har købmandsbygningen skiftet ejer to gange.
Den nuværende ejer har ansøgt kommunen om ændring af lokalplanen.
Det er hensigten, at bygge boliger på området.
Ændring af af lokalplanen har ligget på Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets bord i et par
år.
Udvalgets arbejdsplan for 2. halvår 2021 indeholder lokalplanændringen, så vi
håber, at der snart sker noget.

Fællesarealer

Den nye gartner startede i 2020, og skiftet har naturligvis givet behov for en lang
dialog om prioritering af indsatsen mellem de mange potentielle plejeopgaver på
vores grønne arealer. Den dialog og prioritering af opgaverne er, ligesom dialogen
med beboere om opgaver, fortsat i gang.
Udover arbejdet med entreprisen på pleje af de grønne områder og snerydning, har
vi en fast indsats med at bekæmpe muldvarpe på det åbne areal mod skoven, hvor
dyrenes aktivitet er til gene for de nærmeste naboer, gartnerens plæneklipper,
boldspillere. Vi oplevede flere aktive dyr på foreningens område i 2020, og da
problemet er fortsat, og det ofte opleves akut, har vi fra 2021 indgået en
abonnementsaftale med et firma, som rykker ud hver gang, der bliver meldt om ny
muldvarpeaktivitet i området. Foreløbig har firmaet været her og bekæmpet ni
gange.
I 2020 fik vi afsluttet genopretningen af fliser på fortovene på Drosselvænget, så de
ikke længere udgør en overhængende fare for faldulykker. De nyplantede
kugleahorn langs vejen er blevet vandet både i 2020 og 2021, og de har klaret sig
fint igennem de første to år. Vandingen er nu afsluttet. Plejen af alle kugleahorn vil
fremover bestå af en årlig klipning, så træerne i hele bebyggelsen fremstår
ensartede.
I foråret 2021 blev et af de nye træer desværre udsat for alvorligt hærværk, og
træet måtte derfor udskiftes.
I 2020 blev der rodfræset nogle træstubbe, bl.a. på den første del af det åbne areal
mod skoven, for at lette arealplejen fremover. Også i 2021 har vi fået fjernet et
antal stubbe af den årsag, især omkring legepladserne.
Legepladserne har fået renoveret defekte/nedslidte legeredskaber, og en del af
beplantningen omkring pladserne er beskåret for at gøre dem mere indbydende for
både brugerne og naboerne. Det er desværre fortsat nødvendigt at gartneren
bruger tid på at fjerne efterladt skrald og hundelorte med eller uden plasticpose fra
plænerne.
Fælles arbejdsdage har vi desværre ikke kunnet afholde pga corona.
Vi har arbejdet på et forslag til helhedsplan for de kommende års pleje og udvikling
af de grønne områder.

Affaldsordning
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt flere møder med kommunen
om at finde den bedst mulige løsning for affaldssortering i Ullerød. Bestyrelsen har
sympati for tankerne bag affaldssortering og omstillingen til en mere cirkulær
økonomi, men det har desværre vist sig meget vanskeligt at finde en løsning, der
passer til en arkitekttegnet, tæt-lav bebyggelse som vores.
Indledningsvis forventede vi i bestyrelsen, at det ville være muligt at finde en god
løsning med udgangspunkt i en enkelt fælles affaldsø med affaldscontainere, evt. på
parkeringspladsen foran den tidligere købmand, hvor der allerede nu er opstillet
containere til affaldssortering. Desværre viste denne løsning sig hurtigt at være
umulig, da parkeringspladsen tilhører kommunen, og foreningens containere ikke
må opstilles på kommunal jord. Det var hellere ikke muligt at købe eller leje et
jordstykke af kommunen.
Hertil kommer, at kommunen ikke fremover vil kunne tilbyde hentning af affald ved
husstande, der ikke har adgang via vejen, hvorfor det uanset valget af løsning vil
være nødvendigt at opføre et befæstet opsamlingssted for affaldsbeholdere ud for
huse, der har adgang via cykelstien.
Sammen med kommunen har bestyrelsen gennemgået mulige placeringer af
affaldsøer i bebyggelsen. På grund af kommunale krav om en maksimal afstand på
80 meter til nærmeste affaldsø kom kommunen frem til, at der ville skulle placeres
mindst fem affaldsøer i bebyggelsen, to i den nordlige ende af Drosselvænget, to i
den sydlige ende af Rypevænget og en enkelt i midten.
Der er bestyrelsens vurdering, at placeringen af flere af de fem affaldsøer ville være
til væsentlig ulempe for de uheldige beboere, som ville få en affaldsø placeret op ad
deres have, og at det ikke ville blive bedre, når bl.a. madaffald om nogle år skal
sorteres ud også, så vi i alt kommer op på ti affaldsfraktioner. Desuden vil
anlæggelsen af fem affaldsøer være en betydelig udgift for foreningens beboere,
ligesom driften af fem anlæg ville medføre en betydelig månedlig ekstraudgift og
dermed højere kontingent.
Ydermere ville anlæggelsen af affaldsøer være en betydelig ændring, som ville
kræve to tredjedeles flertal for at blive vedtaget på generalforsamlingen, hvilket
bestyrelsen anså for usandsynligt.
Det var derfor med en vis beklagelse, at bestyrelsen måtte konkludere, at vi må
anbefale generalforsamlingen at gå videre med en individuel ordning, der vil
medføre, at hver bolig i starten vil få to ekstra plastspande plus den nuværende

papirspand, mens de nuværende affaldsstativer på et senere tidspunkt vil blive
skiftet ud med en ekstra spand.
Bestyrelsen har herefter beskæftiget sig med, hvordan vi får en løsning med et
fælles design, hvor bebyggelsen vil blive skæmmet mindst muligt af de ekstra
affaldsspande.

Potentielle placeringer af affaldsøer
Se i øvrigt notat, bilag 2-3.

