
 
 
Referat ordinær generalforsamling G/F 
Ullerødhave 2022 
Torsdag d. 24. marts 2022, kl 19:00 
 

1. Valg af dirigent 
// Marcel Goldin valgt som dirigent; Niels (RY256) referent. 
 

2. Bestyrelsens beretning. 
Se vedlagte. Desuden kort om begrundelse for hvorfor etablering af hjertestarter 
ikke er foretaget. Det skyldes primært behovet for strøm og at vi ikke ville kunne få 
tilskud til etablering da der allerede findes hjertestartere i Jellerødhave og 
Fasanvænget. Vi vil på vores hjemmeside henvise hvor disse findes. 
 

3. Resultatopgørelse og balance med påtegning af revisor. 
// Ingen kommentarer til regnskabet, som blev godkendt. 
 

4. Indkomne forslag. 
4-1-1 Opdatering af legeplads. (fremsat af bestyrelsen) 
// Det blev præciseret, at foretagelse af en årlig uvildig legepladsinspektion er 
obligatorisk, og således ikke omfattet af forslaget.  
Forslag vedtaget.  159.250 kr afsættes i budgettet til renovering af én 
legeplads. 
 
4-2-1 Foreningen løbende øger medlemmernes opmærksomhed på reglerne 
for det fællesskab, de er en del af. (fremsat af DR311) 
// Forslaget blev omformuleret til, at det fremhæves på foreningens 
hjemmeside, at helhedsplanen foruden materiale- og farvevalg bl.a. også 
gælder beplantning.  
Forslaget vedtaget. Flg ordlyd indsættes på hjemmesiden vedr 
ejendomsoverdragelse: 
”Det er den til enhver tid værende ejers pligt at sikre, at gældende 
offentligretlige regler, privatretlige servitutter og øvrige bestemmelser 
vedrørende beplantning, ombygninger, materialevalg, bygningsfarver mv. til 
stadighed er overholdt på parcellen.” 
 





GRUNDEJERFORENINGEN  ULLERØDHAVE 25/03/2022

Resultatopgørelse og budget for 2022

INDTÆGTER budget 2022 noter til budget/regnskab

Kontingent 374.400,00 1800 kr. pr. rate
Andre indtægter 0,00

Indtægter ialt 374.400,00

UDGIFTER

Fællesareal
Gartnerenterprise 191.875,00 incl snerydning og saltning på tværgående stier
Bekæmpelse af mosegrise 6.250,00
Fældning af ahorntræ 11.200,00 Besluttet sidste generalforsamling, tilbud 1718
Syn og godkendelse af legepladser 6.180,00 <- er afholdt
Uforudsete udgifter 20.000,00

Fællesareal ialt 235.505,00

Forslag 
Helhedsplan , fase 2 0,00 Vi forventer ikke yderligere omkostninger i denne forbindelse

Opdatering af legeplads 159.250,00
Forslag ialt 159.250,00

Socialt samvær
Fastelavn 2.689,45 <- er afholdt
Sommerfest 20.000,00 Fejring af 40 års jubilærum som forening

Socialt samvær ialt 22.689,45

Legepladser/ fællesskur
Vedligeholdelse 10.000,00
Nyanskaffelser 2.000,00

Legepladser/fællesskur ialt 12.000,00

Andre udgifter
Div. småanskaffelser 1.000,00
Administration 15.000,00 Bankgebyrer, hjemmeside mv.
Afholdelse af generalforsamling 3.500,00
Forsikring 7.000,00

Andre udgifter ialt 26.500,00

Udgifter ialt 455.944,45

Overskud/underskud -81.544,45
fremført formue fra 2021 200.952,50
Budgetteret formue ultimo 2022 119.408,05 budgetteret formue ved udgangen året

Hensættelse klimafond 2019 20.000,00
Hensættelse klimafond 2020 45.000,00
Hensættelse klimafond 2021 35.000,00

Hensættelser i alt 100.000,00

Til disposition 19.408,05


