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Referatet af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen 

Ullerødhave.  

Afholdt på Kokkedal Skole, tirsdag d. 7. oktober 2021. 

Bestyrelsens formand, Mogens Høg Andersen (RY201), bød alle fremmødte velkommen til 

foreningens årlige, ordinære generalforsamling.  

Han informerer, at årets generalforsamling skulle have været afholdt i februar 2021, men at dette ikke 

var muligt på grund af Corona forsamlingsforbuddet. Den forsinkede afholdelse har betydet, at årets 

beretning indeholder information om bestyrelsens aktiviteter for både 2020 og en del af 2021, men det 

bemærkes også, at budgettet, som behandles senere på generalforsamlingen, dækker hele året 2021 

og ikke blot den resterende del af året.  

Bestyrelsen satser på at der afholdes en ny generalforsamling en gang i februar-marts 2022. 

Herefter fortsatte generalforsamlingen med omdelte dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Resultatopgørelse og balance med påtegning af revisor. 

4. Indkomne forslag. 

4.1. Bestyrelsens forslag: 

4.1.1. Individuel løsning til affaldssortering. 

4.1.2. Vedtagelse af helhedsplanen for fællesarealer 

4.1.3. Igangsættelse af helhedsplanens fase 1 

4.1.4. Hensættelse til Klimafonden 

4.2. Forslag fra medlemmer. 

4.2.1. Nyt samlingspunkt i Ullerødhave, DR303 

4.2.2. Ny legeplads, DR204. 

5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

7. Valg af revisor. 

8. Eventuelt. 

45 husstande blev registreret som deltagende på generalforsamlingen. De repræsenterede huse var 

følgende (’F’ angiver deltagelse via afgivet fuldmagt):  

DROSSELVÆNGET :  

DR101, DR201, DR202(F), DR204, DR205, DR207(F), DR208(F), DR209, DR210, DR211(F), DR313, 

DR305, DR306, DR307(F), DR308, DR309(F), DR311, DR312, DR315 

RYPEVÆNGET :  

RY201, RY202, RY204, RY208, RY215, RY219, RY221, RY222, RY224(F), RY226(F), RY234(F), 

RY237(F), RY238, RY240, RY242, RY244, RY245(F), RY249(F), RY251, RY252, RY254, RY255, 

RY256, RY257, RY258, RY261(F) 
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1. Valg af dirigent og referent.   

Bestyrelsen foreslog Hans Christian Nielsen (RY 224) som dirigent for generalforsamlingen, og han 

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

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

varslet og lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne, og dermed beslutningsdygtig.  

Herefter fortsatte generalforsamlingen 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 ikke inkluderet i dette referat. 

Såfremt det ønskes at læse beretningen i sin helhed, henvises til indkaldelsen for 

generalforsamlingen, som kan findes på vores hjemmeside.  

Mogens Høg Andersen, indleder dette punkt med at beskrive de forskellige aktiviteter, som de enkelte 

bestyrelsesmedlemmer har haft som ansvarsområde og konkluderer, at det har været en meget aktiv 

og velfungerende bestyrelse.  

Formanden fremførte ikke hele beretningen, men fokuserede på kommentarer på nogle af 

hovedpunkterne: 

- Gartnerentreprise og -samarbejde: 

o Der vil altid være forskellige synspunkter på kvaliteten af gartner-arbejdet blandt 

foreningens medlemmer, men samarbejdet med gartneren har fungeret virkelig godt. 

o Ejeren af gartner-firmaet deltager selv i det praktiske arbejde, hvilket er en stor fordel 

for os, da det giver mulighed for at snakke med ham og justere aktiviteterne løbende. 

- Helhedsplan: 

o Der er blevet brugt meget tid på at arbejde med forslag til helhedsplan for foreningens 

grønne områder, hvilket har udmøntet sig i et forslag til generalforsamlingen, så en 

egentlig diskussion af planen foreslås at afvente behandling af det fremsatte forslag om 

vedtagelse af helhedsplanen for fælles arealer. 

- Klimatilpasning: 

o Der er brugt meget tid og ressourcer på aktiviteter vedrørende det videre arbejde med 

klimatilpasning.  

o Det er gennem længere tid forsøgt at få Kommunen og Forsyningen til at løse vores 

problemer med risiko for oversvømmelse af huse under kraftige nedbørshændelser, og 

vi har haft foretræde i ’Infrastruktur- og Teknik-udvalget’ hos kommunen for at få dem til 

at fremme løsningsforslag fra Forsyningen. Resultatet fra dette møde var ikke andet 

end ’varm luft’ men det lykkedes derefter at få etableret møde med deltagelse af 

borgmesteren og resultatet af dette møde var mere frugtbart med et løfte om at 

Forsyningens projekt for klimaforbedring i vores område bliver fremmet mest muligt i 

kommunens nye klimaplan.  

o Et af de mest betydningsfulde tiltag er planer om forsinkelsesbassiner på hhv. vores 

område ved boldbanen samt det grønne område ved Jellerød Have.  
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Jellerød Have har i den forbindelse også forholdt sig kritisk til Forsyningens forslag og 

processer og har sendt kritiske svar til kommunen. Så der forventes fortsat stort fokus 

og aktivitet omkring klimatilpasningsaktiviteter i den kommende periode. 

Der var efterfølgende spørgsmål fra forsamlingen: 

1. Der bliver spurgt ind til den store klimaplan med projektforslag, som blev diskuteret på sidste 

generalforsamling med forskellige aktiviteter angivet for op mod 1,1 million kr. Hvor findes den 

og hvad er status? 

Mogens Høg Andersen svarer, at det projekt med forskellige forslag var resultatet af et tidligere 

arbejde, hvor vi deltog sammen med andre foreninger i Kokkedal og Nivå med NIRAS som 

rådgiver. Der blev i den forbindelse foreslået et større antal projekter til 

afværgeforanstaltninger for klimapåvirkninger, som samlet kostede det store beløb. På 

generalforsamling i 2019 blev blot et enkelt af disse delprojekter besluttet (skybruds-rende 

mellem RY238 og RY239) – men det endte med aldrig at blive udført, da det ville blive for dyrt. 

(Materialet omkring projektet udført af NIRAS samt ’Klimatilpasning Ullerødhave’ kan findes 

som bilag til Indkaldelsen for Generalforsamlingen 2019). 

 

2. Der var flere spørgsmål vedr. eventuelt anlæg af forsinkelsesbassin i vores område: 

a. Vil forsinkelses-bassiner påvirke huse på Drosselvænget i området? 

Der svares, at der skal laves undersøgelser af løsningen og eventuelle påvirkninger 

som en del af en egentlig beslutningsproces 

 

b. Hvor mange m3 skal et bassin kunne tage for at afvirke problemer i vores område? 

Svar: der er tidligere lavet estimater for, hvor meget vand, der skal afledes og forsinkes, 

men dette skal undersøges igen. 

 

c. Hvorfor skal man bruge fodboldbanen til bassin? 

Niels Harre svarer, at der skal laves en afklaring og endelig beslutning fra Forsyningen 

om hvorvidt det er en brugbar løsning. 

Mogens Høg Andersen supplerer og informerer, at det kræver en beslutning på vores 

generalforsamling før en bassinløsning vil kunne udføres af forsyningen. 

Der var ikke yderligere spørgsmål og bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning. 

 
 
3. Resultatopgørelse og balance med påtegning af revisor. 

Foreningens kasserer, Niels Harre, fremlagde resultatopgørelse og balance for 2020 med enkelte 

supplerende kommentarer: 

- Der er ingen restancer på kontingentindbetaling  

- Gartnerentreprisen følger budget, men øvrigt vedligehold af grønne områder har været større 

end budgetteret 

- Hensættelse til klimafond er ikke foretaget i 2020 og omkostninger til Helhedsplan har ikke 

været så stor som budgetteret 

- Ingen udgifter til vedligehold af legepladser i år 
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- Totalt har der været udgifter på 367.943,11 kr. og resultatet viser et overskud på 6.856,89 kr.  

mod et budgetteret underskud på -67.600 kr. 

- Balancen viser aktiver og passiver i balance på 125.478,48 kr. 

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

af forsamlingen. 

 

4. Indkomne forslag.     

Der er fire forslag stillet af bestyrelsen og to forslag stillet af beboere til behandling på dette punkt. 

4.1. Bestyrelsens forslag: 

 

4.1.1. Individuel løsning til affaldssortering 

- Erik Sørensen præsenterer forslaget, der søger tilslutning til at vi i foreningen arbejder 

videre henimod en individuel affalds-ordning. 

- Erik informerer, at det oprindeligt har været ønsket at gå efter en ordning med fælles 

affaldssortering, men i processen har der været fremsat krav fra kommunen om, at der 

maximalt må være 80 meter fra hvert enkelt hus til en affaldssorteringsplads, hvilket i 

givet fald ville medføre, at vi skal etablere fem pladser for at tilfredsstille dette krav 

- Bestyrelsens vurdering er, at dette er uhensigtsmæssigt og tilmed bliver en meget dyr 

løsning at skulle etablere så mange pladser. 

- Der har løbende været meget skiftende meldinger og beslutninger fra kommunen 
omkring affaldssortering i foreninger som vores. Senest er der ganske få dage før 
generalforsamlingen kommet information om at kommunens Infrastruktur og Teknik 
udvalg har anbefalet et nyt forslag om at der kun skal være tre affaldscontainere til 
sortering ved hvert hus, hvilket er mindre antal end der tidligere har været planlagt.  

- Det er også undersøgt om det kan lade sig gøre at have en kombination af løsninger, 
så dele af foreningen benytter en fælles ordning og andre benytter individuel ordning, 
men dette er ikke en mulighed 

- Det informeres også, at der er krav om at der skal være en drifts-ansvarlig for 
sorteringspladserne for at det kan fungere i en forening som vores, så af mange 
årsager fremkommer dermed anbefalingen om at vi med de nuværende krav bliver 
nødt til at gå efter en ordning med individuel affaldssortering. 

- Forslag er dermed en henstilling om at vedtage en beslutning om individuel ordning i 
grundejerforeningen – med et krav til den kommende bestyrelse om at finde en løsning 
der skæmmer mindst muligt. 

 
- Spørgsmål/kommentarer til forslaget: 

o Det påpeges, at der i beretningen skrevet, at der skal være forskellig ordning for 
forskellige huse afhængig af om man har direkte adgang via stikvejene eller ej.  

o Der svares, at Ifølge nye regler må skraldemænd, der tømmer spande med 
sorteret affald ikke gå længere end 20 m væk fra offentlig vej, hvilket betyder at 
fremadrettet skal huse der har længere end 20 m til offentlig vej stille 
affaldscontainere hen til en fælles opsamlingsplads, hvor affaldet kan afhentes. 
I dag afhentes affald fra alle huse, så det vil være en anden praksis fremadrettet 
og en klar service-forringelse for disse huse. 
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o Det opfordres til bestyrelsen at denne sag tages op med kommunen. 
o Mogens Høg Andersen informerer, at hvad end der bliver af endelige regler så 

er det kommunen der tager beslutningen og ikke bestyrelsen. 
 

o Der spørges ind til hvor mange huse, der bliver berørt af at skulle køre 
containere til fælles opsamlings-plads. 

o Svar: ifølge optælling fra kommunen er der 17 husstande der bliver berørt – alle 
huse, der ligger langs hovedstien og på den Spanske Plads. 

 
o Erik Sørensen informerer, at det er planen at der afhentes forskellig type affald 

på forskellige dage og man skal derfor kun køre en enkelt affaldscontainer til 
opsamlingsplads ad gangen (og ikke alle spande på samme tid).  Det anbefales 
at man tilmelder sig en SMS-ordning som informerer hvilken type 
affaldscontainer, der bliver tømt hvornår. 

 
o Det bliver foreslået om det er muligt at lave en pæn løsning på hovedstien, så 

der kan laves en afhentnings-ordning på den måde for de berørte huse?   
o Mogens Høg Andersen påpeger at hovedstien er kommunens areal og vi har 

ingen mulighed for at lave egen løsning på den. 
 

o Det bemærkes at det er mærkeligt, at vi er pålagt et krav om maximalt 80 m 
afstand fra huse til fælles affaldssorterings plads, da der i Jellerød have findes 
to pladser og med afstande fra huse til pladser, der er længere end 80 m. 

o Niels Harre kommenterer, at vi er nødt til at forholde os til de krav, der stilles til 
vores løsning, men at forløbet klart viser, at det eneste der er sikkert om den 
endelig løsning, det er at det er usikkert!! Der har været så mange ændringer 
omkring krav og muligheder fra Kommunen og der kan komme andre 
væsentlige ændringer, men for nuværende giver det ikke umiddelbart mening at 
bruge en formue på fælles-pladser. En beslutning om individuel sortering kan 
dog naturligvis laves om på et senere tidspunkt hvis det skulle komme andre 
muligheder for fælles sorteringspladser. 
 

o Det bliver bemærket at det er fornuftigt med en individuel løsning for nuværende 
med de præsenterede problemer og omkostninger ved fælles pladser. 
Derudover er det vigtigt at der tilstræbes en pæn løsning med affaldscontainere 
ved hvert huse, og også vigtigt, at der udføres retningslinjer for placeringen, så 
vi undgår at bebyggelsen kommer til at se grim ud på grund af uensartet 
placeringer af affaldscontainerne. 
 

- Der var ikke flere spørgsmål, og forslaget sættes derefter til afstemning.  
 

- Afstemnings resultat: 
Ingen stemmer imod.  
Forslaget vedtaget. 
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4.1.2. Vedtagelse af helhedsplanen for fællesarealer  

 

- Charlotte Scheller introducerer forslaget med at fortælle om processen bag 

helhedsplanen. Historikken for planen er beslutningen på en tidligere generalforsamling 

om at vi ønsker en helhedsplan for foreningens grønne området. John Norrie (RY254) 

har i sin egenskab af landskabsarkitekt udfærdiget et forslag til helhedsplan. Denne er 

bearbejdet i bestyrelsen og dannet baggrund for den endelige helhedsplan, som er 

omdelt med indkaldelse til generalforsamling 

- Forslaget søger generalforsamlingens tilslutning til helhedsplanen. Det er bestyrelsens 

ønske at helhedsplanen skal danne en ramme og retning for fremtidige tiltag i 

udviklingen af vores fællesarealer. 

 

- Spørgsmål/kommentarer til forslaget: 
o Lasse (DR308) påpeger, at de har indleveret forslag til generalforsamlingen 

vedrørende skyggegener på Drosselvænget for ca. 1½ år siden, og dette 
forslag er overhovedet ikke inkluderet i oplægget, da der ikke er taget stilling til 
træ-skygge-gener i den omdelte helhedsplan. 

o Charlotte svarer, at en af grundene til at træ-skygge-gener ikke er inkluderet er 
til dels at forsinkelsesbassin er udpeget til at være placeret det område og at 
dette også ville kunne påvirke træ-problematikken. 

o Lasse anbefaler at dette problem tages med i en fase 1 omkring helhedsplan.  
 

o John Norrie som er forfatter til planen, forklarer at der har været fokus på 
diversitet med planen og mener at man skal passe på med træfældning idet 
egetræerne rummer en meget stor mængde biodiversitet, bl.a. fugle, insekter 
etc. 
 

o Kjeld (DR311). Er meget enig i konklusionerne fra helhedsplanen. men mener 
ikke der er tale om en fuld helhedsplan for området. Vi har en deklaration 
omkring farver m.v. på husene, men der mangler også faste regler omkring 
beplantning på egen ejendom, hvilket også bør deklareres for hele foreningen. 
 

o Lasse påpeger endnu en gang, at der er meget store skygge-gener for de 
berørte huse og mener ikke, at nogen kan leve med konstante 
skyggeproblemer. Der må være rum for en form for tilpasning af forskellige 
situationer for specifikke problemstillinger. Gen-plantning kan være en naturlig 
del af en træfældnings aktivitet. 
 

o Niels Harre forslår om vi kan tage diskussion omkring efterfølgende initiativer og 
specifikke aktioner senere og så koncentrerer os om at forholde os til 
helhedsplanen  
 

o Der spørges ind til budget. Der er budgetteret med et beløb i 2021 (rodfræsning 
m.m.) men er der en pris for helhedsplanen totalt? 
Mogens Høg Andersen svarer, at der er ikke nogen total pris eller budget. Det 
er vigtigt at fastslå, at helhedsplanen er et pejlemærke for foreningen for 
fremtidige aktiviteter, men alle forslag om tiltag skal stadig vedtages på 
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generalforsamlinger og bestyrelsen har ikke noget mandat til blot at igangsætte 
aktiviteter med forslag i planen. 
 

o En ekstra kommentar: Det er fuldstændig korrekt at træerne på boldbanen er 
enormt store. Det er ikke ønskværdigt for nogen at bo med så store træer som 
giver store skyggegener. Det er væsentligt, at vurderingerne omkring hvorvidt 
træer skal fældes eller ej ikke må være en vurdering af, hvor mange forskellige 
arter af dyreliv, der findes i træer generelt. 
  

o Charlotte bemærker, at bestyrelsen bestemt ikke er imod træfældning generelt. 
Det har blot været vigtigt at lave planlægning ud fra en grøn helhedsbetragtning.  
 

- Der var ikke flere kommentarer og forslaget sættes herefter til afstemning. 
 

- Afstemnings resultat: 
Ingen stemmer imod.  
Forslaget vedtaget 

 
4.1.3. Igangsættelse af helhedsplanens fase 1 

 
- Nina Weisse præsenterer forslaget, der søger forsamlingens godkendelse af 

igangsætning af en første fase af helhedsplanen med enkelte specificerede aktiviteter 
(fjernelse af brombærkrat i skoven mod banen samt fældning af hhv. et sygt træ og et 
træ, der vokser skævt ud mod hovedstien) 

- Nina informerer at bestyrelsen har haft både John Norrie (RY254) som 
landskabsarkitekt og også vores Gartner med på råd omkring aktiviteter som skulle 
prioriteres til en første igangsættende fase. 

- Nina opfordrer at man gerne må bidrage med forslag til en fase 2 af aktiviteter 
understøttet af helhedsplanen. 
 

- Spørgsmål/kommentarer til forslaget: 
o Der bliver i relation til en fase 2 af aktiviteter spurgt ind til om holdningen til 

skygge-gener fra store træer generelt har ændret sig? 
o Nina forklarer, at holdningen til skygge-gener ikke har ændret sig, men at det 

forsøges at lave en samlet plan med prioriteringen af aktiviteter så det passer 
ind i helheden. 

o Det understreges derpå, at træ-skygge diskussion ikke er en del af dette 
forslag, og at dette kan i stedet behandles på en senere Generalforsamling. 
 

- Forslaget sættes herefter til afstemning 
 

- Afstemnings resultat: 
6 stemmer imod.  
Forslaget vedtaget med overvejende flertal.  
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4.1.4. Hensættelse til Klimafond 
 

- Mogens Høg Andersen præsenterer forslaget om hensættelse til foreningens 
klimafond: Der er tidligere blevet hensat totalt 65.000 kr. til klimafonden, og forslaget 
indeholder en yderligere hensættelse på 35.000 kr., så vi totalt har opsparet 100.000 
kr. til projekter med fokus på at reducere problemer for beboerne mod eksempelvis 
ekstreme regn-hændelser. 
 

- Spørgsmål/Kommentarer til forslaget: 
o Er det foreslåede beløb på 35.000 kl. primært en størrelse, der passer ind i 

vores budget – eller er der et mål om at ramme et bestemt beløb i vores 
opsparing til klimafonden? 100.000 kr. er ganske mange penge, men ikke 
særligt meget når det kommer til finansiering af mulige klimatiltags relaterede 
projekter.   

o Niels Harre bekræfter at eventuelle projekter omkring klimaløsninger kan koste 
virkelig mange penge, men at en hensættelse af en vis størrelse viser overfor 
kommunen og andre, at vi har en interesse i og mulighed for at bidrage til klima-
løsninger i foreningen. 
 

- Der var ikke flere spørgsmål, og forslaget sættes derefter til afstemning.  
 

- Afstemnings resultat: 
Ingen stemmer imod.  
Forslaget vedtaget. 

 
 

4.2. Medlemmernes forslag: 
 

4.2.1. Nyt samlingspunkt i Ullerødhave, 
 

- Stine (DR303) præsenterer forslaget, der er begrundet af, at det er ønskværdigt at lave 
et nyt spændende samlingspunkt i foreningen. De nuværende legepladser mangler liv 
ligesom det er nødvendigt/påkrævet at udskifte legeredskaber, da de ikke opfylder 
nutidens krav til sikkerhed.  

- Forslaget går på at genopfriske den store legeplads bag ved tidligere købmands-
bygning med nye og tidssvarende legeredskaber, der åbner op for leg for både yngre 
og ældre børn, men i første omgang er det et ønske om at få generalforsamlingens 
accept og godkendelse af at der arbejdes videre med projektet i forhold til finansiering. 

- Stine forklarer vedrørende budget, at det er en meget stor udgift og det er tanken at der 
skal søges fonde som kan hjælpe med finansiering, men det er ikke muligt start op på 
ansøgninger hos fonde, hvis forslaget ikke er principgodkendt af generalforsamlingen. 

- Formålet på denne generalforsamling er derfor at spørge forsamlingen om en 
godkendelse af at gå videre med fondsansøgninger m.m. til projektet 
 

- Spørgsmål/kommentarer til forslaget: 
o Det bliver spurgt, om der findes lignende eksempler, hvor det er lykkes for 

private foreninger at på fonds-midler til den type projekter? 
Stine svarer, at der findes eksempler, hvor der er lykkedes  
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o Der spørges ind til hvilke materialer løsningen består af og det informeres at det 
er malet træ, som skulle være holdbart op til 30 år. 
 

o Det understreges fra Mogens Høg Andersen, at der er et færdigt forslag med 
budget udfærdiget, hvilket man godt kan stemme om. Men der er forvirring 
omkring hvorvidt en afstemning skal gå på forslaget med det forelagte budget, 
eller blot den søgte hensigtserklæring fra forsamlingen om godkendelse af at 
der kan arbejdes videre med forslaget og fonds-ansøgninger. 
Derudover er der to forslag fra beboere, der begge drejer sig om nye 
legepladser, og det foreslås derfor, at vi får andet forslag præsenteret også før 
der laves en afstemning. 

o Forsamlingen bifalder, at begge forslag skal præsenteres før der foretages en 
afstemning. 
 

4.2.2. Ny legeplads 

- Mogens Andersen (DR204) præsenterer forslaget, der omhandler en ny legeplads 

baseret på redskaber fra firmaet Kompan. 

- Det informeres, at vores der har været en konsulent fra Kompan ude og inspicere og 

rådgive og konklusion herfra er bl.a. at det eksisterende legepladstårn på pladsen står 

til at skal fjernes. Det er ikke lovligt efter nutidige krav. 

- Kompan legeplads er for alle aldersgrupper. Materialet er ikke træ, men det er 

vedligeholdelsesfrit i de første 5 år. 

- Forslaget har et budget, hvor 80.000 kr. skal betales af foreningen og resten 

finansieres via fonde. Mogens har kontakt til en fund-raiser som vil hjælpe med 

at søge fondsmidler mod en provision på 10%. 

Mogens informerer, at det normalt tager omkring 5-8 måneder at få godkendelse 

fra fonde til disse formål. 

 

- Spørgsmål/kommentarer til forslaget: 
o Der spørges ind til om de 80.000 kr. skal betales up-front som en form for 

depositum? 

o Mogens svarer, at hvis forslaget ikke vedtages skal der ikke betales noget. Kun 

såfremt forslaget vedtages. 

 

o Det bemærkes fra forsamlingen, at der for en ny legepladsløsning (uanset 

hvilken løsning, der vælges) også skal indregnes fremtidigt vedligehold som en 

del af foreningens løbende udgifter 

 

o Erik Sørensen fra bestyrelsen understreger at begge forslag er gode og det er 

en vigtig diskussion og vigtig for foreningen med udviklede legepladser, men det 

er pga. den økonomiske-usikkerhed ikke nemt at stemme for forslagene, da der 

ikke foreligger sikkerhed for finansieringen. Derudover konstateres det, at det er 

meget ærgerligt, at der er to forslag, der ’kæmper imod hinanden’.   
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o Det bemærkes at det ville have været mere optimalt om der var udarbejdet et 

enkelt, fælles forslag, så der ikke var to forslag der skulle vægtes op mod 

hinanden 

 

o Kommentar: Det er fantastisk at der kan arbejdes videre med forslaget, men der 

skal også tænkes på at der måske kommer uønskede brugere udefra. 

 

o Kommentar: Det er vigtigt at vi ikke må være børnefjendske i foreningen og vi 

skal støtte forslag, der forbedrer muligheder for børns leg. Vi skal ikke kun 

snakke klima, men også eventuelt overveje en ’børnevenlig opsparing’ så der 

tænkes trivsel og glæde. 

 

o Det er svært at sætte opslag overfor hinanden.  Ikke to ligestillede afstemninger. 

 

- Mogens Høg Andersen (formand) opsummerer, at vi tager begge forslag under et i 

forhold til afstemning således at vi har følgende afstemning: 

 

o Forslag 2: Afstemning over for at afsætte 80.000 kr. fra foreningen og så vil en 

fund-raiser sørge for resten. 

 

o Forslag 1:  En hensigtserklæring fra forsamlingen der gør det muligt at gå videre 

med arbejde for at søge fonde m.v.  

 

Før afstemningen kommenteres det fra forsamlingen, at finansieringen er det 

helt essentielle for at afgive stemmen for hhv. det ene forslag eller det andet.  

 

- Herefter sættes de to forslag til afstemning: 

- Afstemnings resultat forslag 2: 
Stemmer for forslag = 4.    Resten af forsamling stemmer imod. 

Forslag 2 ikke vedtaget. 

- Afstemnings resultat forslag 1: 
Stemmer imod forslag = 4.   Resten af forsamling stemmer for.  

Forslag 1 vedtaget  
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5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år 

Forslag til budget 2021 har været omdelt med indkaldelsen til generalforsamlingen, og foreningens 

kasserer, Niels Harre, gennemgik budgetforslaget med følgende kommentarer: 

- Indtægter kommer udelukkende fra kontingent fra medlemmer.  

- Kontingent foreslås uændret. 

- Udgifter til vores grønne områder er de største for foreningen. Det omfatter gartnerentreprise 

inklusive enkelte ekstra aktiviteter som bekæmpelse af mosegrise, genplantning af knækket 

træ samt vanding af kugleahorn 

- Vedtagne forslag om Helhedsplan, fase 1 og Hensættelse til Klimafond er inkluderet 

- Sociale aktiviteter og vedligehold af legepladser sammen med en række mindre ’andre 

udgifter’ er en fast del af udgiftsposterne 

- I alt udgifter for 361.687 kr. og et budgetteret overskud på 12.712.50 kr. 

Der var ingen kommentarer og forsamlingen godkendte dermed budget for 2021. 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen  

Charlotte Scheller (DR205) ønskede ikke genvalg til bestyrelsen og formanden starter dette punkt 

med at takke for et kæmpestort stykke arbejde udført i bestyrelsen i de seneste år.  

De øvrige bestyrelsesmedlemmer var villige til genvalg og suppleanten, Camilla Rump (DR 207), har 

informeret, at hun gerne vil stille op til bestyrelsen i år.  

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

- Niels Harre (RY 256) 

- Nina Weisse (DR 201) 

- Mogens Høg Andersen (RY 201) 

- Erik Sørensen (RY 221) 

- Camilla Rump (DR 207) 

Der blev valgt to suppleanter (uden modkandidater): 

- Stine Skotte Mikkelsen (DR303) 

- Hans Christian Nielsen (RY224) 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

7. Valg af revisor  

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

Der blev rejst følgende punkter under eventuelt: 

8.1. Nedløbsrøret på bagsiden af fællesskur, ud mod hovedstien har været i stykker i en længere 

periode og det blev foreslået, at foreningen kunne stå for den lille udgift at få det repareret.   

Niels Harre svarer, at det faktisk er en forglemmelse, at der ikke allerede er sket. Det har 

været planen at få det lavet, og det vil blive ordnet så snart som muligt. 

 

8.2. Hjertestarter i foreningen? 

Der spørges ind til muligheden for at vi kan få opsat en hjertestarter i foreningen.  

Bestyrelsen informerer, at vi tidligere har ansøgt TRYG om at få en hjertestarter, men 

desværre uden succes. Derudover påpeges det, at en hjertestarter kræver strøm og vi har 

ikke noget sted med fælles-strøm i foreningen, så der er forskellige praktiske problemer, der 

skal afklares for at det kan lade sig gøre. 

Det påpeges fra forsamlingen, at prisen for fællesstrøm m.v. ikke børe være et problem for så 

væsentlig en beslutning 

Det foreslås, at punktet fremstilles på en kommende generalforsamling. 

 

8.3. Festudvalget - medlemmer søges! 

Vi mangler medlemmer til festudvalget, så vi stadig kan sikre at der arrangeres sociale 

arrangementer i foreningen (såsom sommerfest m.m.) Der er blandt andet 40 års jubilæum i 

foreningen næste år, så det skulle jo gerne fejres behørigt! 

Kontakt Torben (DR312) eller Lars (RY240) er hvis du er interesseret i at deltage i at 

arrangere forskellige festlige aktiviteter. 

 

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

årets ordinære generalforsamling for afsluttet.  

 

Dato:        Dato: 

 

             

Hans Christian Nielsen (Dirigent) Torben Strange Jensen (Referent) 

 
 



GRUNDEJERFORENINGEN  ULLERØDHAVE 07/10/2020

Resultatopgørelse og budget for 2021

INDTÆGTER budget 2021 noter til budget/regnskab
Kontingent 374.400,00 1800 kr. pr. rate
Andre indtægter 0,00 for meget betaling forsikring 
indtægter ialt 374.400,00

UDGIFTER
gartnerenterprise 191.875,00 incl snerydning og saltning på tværgående stier
bekæmpelse af mosegrise 6.250,00
vanding af kugleahorn 26.250,00 Tilbudsnr. 1279 af 05.12.2019 (Gartner Carlsen)
uforudsete udgifter 20.000,00 genplantning af træ
fællesareal ialt 244.375,00

Forslag
Helhedsplan, fase 1 34.312,50
Hensættelse til klimafond 35.000,00

forslag ialt 69.312,50

Socialt samvær
socialt samvær 2.500,00
sommerfest 10.000,00
socialt samvær ialt 12.500,00

legepladser/ fællesskur
vedligeholdelse 10.000,00
nyanskaffelser 2.000,00
 ialt 12.000,00

Andre udgifter
div. småanskaffelser 1.000,00
administration 3.500,00 Bankgebyrer, hjemmeside mv.
afholdelse af generalforsamling 11.500,00
forsikring 7.500,00
andre udgifter ialt 23.500,00

Udgifter ialt 361.687,50

Overskud/underskud 12.712,50
fremført formue fra 2020 125.478,48
formue pr. dags dato 138.190,98 bugetteret formue ved udgangen året
hensættelse klimafond 2019 20.000,00
hensættelse klimafond 2020 45.000,00
til disposition dags dato 73.190,98


