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Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
Tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 19:00 på Tjørnelyskolen. 

_____________________________________________________________________________________ 

Så er det igen blevet tid til den årlige generalforsamling – denne gang anno 
2016. 
Som altid, håber vi at så mange som muligt, vil møde op så vi i fælleskab kan 
planlægge bestyrelsens opgaver for året. 
Vi skal igen i år bruge folk til bestyrelsen, suppleanter & revisorer – og hvis du går 
og overvejer at stille op, men er i tvivl om hvad det egentlig indebærer, så kig på 
vores hjemmeside www.rosenlyparken.dk, der ligger en beskrivelse af hvad de 
forskellige ”job titler” dækker over. Der er ”jobs” i forskellige størrelser, og alt efter 
hvad der bliver vedtaget i løbet af aftenen, vil de opgaver selvfølgelig være de 
primære i 2016. 
Vi sørger for lidt vådt til ganen (kaffe, the, sodavand mm) og en småkage til de 
brødflove. 
I år har vi et par forslag til vedtægtsændringer, og for at kunne vedtage dem (eller 
afvise dem) skal mindst 50 % af grundejerne være til stede, ellers skal vi ud i en 
ekstra ordinær generalforsamling. Hvis du ikke lige har vores gældende vedtægter 
liggende, kan du finde dem på hjemmesiden. 
Så tal med din nabo – sørg for de møder op!  
(husk det er også muligt at give naboen fuldmagt til at stemme på dine vegne, hvis 
du selv er forhindret i at komme) 
___________________________________________________________________ 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
  1. Valg af dirigent. 
  2. Valg af stemmetællere til at bistå dirigenten. 
  3. Formandens beretning. 
  4. Fremlæggelse af afsluttet og revideret regnskab. 
  5. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen. 
(kort pause så budgettet kan rettes til alt efter resultat af afstemningerne) 
  6. Budget for næste budgetperiode, samt fastlæggelse af kontingent. 
  7. Valg af Kasserer. 
  8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
  9. Valg af 3 suppleanter. 
10. Valg af 2 kritiske revisorer. 
11. Valg af revisorsuppleant. 
12. Eventuelt. 
 
Ad   4. Godkendt regnskab er vedhæftet lige efter selve indkaldelsen 
 
Ad   5. Indkomne forslag 
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Forslag 1: 
Bestyrelsen er blevet spurgt om det er muligt at lægge en smule asfalt ved overgangen mellem vej 
og cykelsti, i den sidste vendeplads (den ved hus nr. 209). 
Den nye sti mod Ishøj har ikke fået lavet den rampe de andre opkørsler har. 
 (projekt 1 i budgettet) 
 
Omkostningen er kr. 1.625,- 
 
 
Forslag 2: 
Stien mellem hus nr. 135 og volden er efterhånden blevet et kæmpe vildnis, fremfor en funktionel 
sti, og da vi ved at der er mange der skal den vej igennem for at komme hen til bussen, har vi bedt 
gartneren give et tilbud på at renovere stien. 
Han har foreslået at fjerne fliserne (da det er meget dyrt at reetablere disse) og lægge stenmel i 
stedet for, stenmel bliver næsten lige så hårdt som asfalt med tiden, koster mindre og er kønnere 
at se på.  
Beplantningen bliver beskåret så stien bliver bred nok til at man kan gå med en barnevogn, og 
smal nok til at bilerne ikke kan køre igennem. 
(projekt 2 i budgettet) 
 
Omkostningen er kr. 21.375,- 
 
 
Forslag 3: 
I slut november/start december havde vi en weekend med snekaos (som medierne yndede at 
beskrive det). Det havde nogle hårde konsekvenser for vores træer. Flere af dem fik knækkede 
grene, da den voldsomme mængde sne begyndte at tø. 
Vores gartner har taget alle de af knækkede grene han kan nå, men for at nå resten (inden de 
falder ned i hovedet på nogen), har han brug for en lift, og de er desværre ikke billige.  
(projekt 3 i budgettet) 
 
Omkostningen er kr. 19.500,- 
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Forslag 4: 
Gartner kontrakten skal fornyes. 
For 3 år siden da vi sad med samme opgave, blev der udformet en oversigt over de opgaver der 
er i vores område – de har ikke ændret sig, så oversigten er blevet genbrugt, og vi har tilføjet et 
punkt der hedder fræsning af sand på lejepladserne. 
Vi har indhentet forskellige priser og taget 3 med. 
 
LK Anlæg:   273.000 inkl. moms årligt 
HedeDanmark:  243.750 inkl. moms årligt 
Anckers:   315.000 inkl. moms årligt 
 
Bestyrelsen vil anbefale at vi fortsætter med LK anlæg, da vi mener at han leverer et godt stykke 
arbejde, han kender vores område og laver tit små ekstra ting der ikke står i kontrakten, bl.a. de i 
forslag 3 nævnte knækkede grene mm. 
 
Forslag 5: 
Forslag til ændring i vedtægter for G/F Rosenlyparken. 
§1 stk. 4: Bestyrelsen foreslår at foreningens adresse fremadrettet skal være den siddende 
kasserers adresse, da dette gør samarbejdet med nets lettere. 
 
Forslag 6: 
Forslag til ændring i vedtægter for G/F Rosenlyparken. 
§4 stk. 2: Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen skal være afholdt i januar, da man således 
har tid til at regulere kontingent opkrævningen hos nets, inden sidste frist. 
 
Forslag 7: 
Forslag til tilføjelse i vedtægter for G/F Rosenlyparken. 
Bestyrelsen foreslår at tilføje et nyt stk. til §4, ordlyden skal være som følger: 
§4 stk.12: Den siddende bestyrelse har til en hver tid, lov til at genforhandle kontrakten med den 
gartner der varetager de grønne områder, forudsat at prisen er max. 5 % højere end sidste 
regnskabsårs års pris. Udskiftning af gartner skal fortsat vedtages på generalforsamlingen. 
 
Forslag 8: 
Forslag til ændring i vedtægter for G/F Rosenlyparken. 
Bestyrelsen foreslår at hele stk. 2 ændres til følgende: 
Kontingenter der ikke er betalt senest på dagen for betalingsfristen, pålægges et rykkergebyr på: 
Rykker nr. 1 = kr. 100,- med ny betalingsfrist 10 dage fra den oprindelige.  
Rykker nr. 2 = kr. 250,- med ny betalingsfrist 10 dage fra rykker nr. 1 
Rykker nr. 3 = Her overtager Advokaten. Denne tilskriver sit eget, til den tid gældende inkasso 
salær, samt omkostninger for anmeldelse til fogedretten. 
 
Forslag 9: 
Forslag til tilføjelse i vedtægter for G/F Rosenlyparken. 
Bestyrelsen foreslår at tilføje et nyt stk. til §8, ordlyden skal være som følger: 
§8 stk. 3: Ny-tilflyttede medlemmer, der ikke har tilmeldt kontingent betaling til PBS efter deres 
første girokort opkrævning, pålægges et gebyr på kr. 50,- pr. opkrævning. 
Med ny-tilflyttede menes grundejere der har købt efter 1. Marts 2016  
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Forslag 10: 
Forslag til ændring i vedtægter for G/F Rosenlyparken. 
§9 stk. 2: Bestyrelsen foreslår at den sidste sætning i stk. 2 ændres til: 
Der må ikke forefindes nogen kontant beholdning, alle pengetransaktioner skal foregå elektronisk, 
så de kan spores. 
 
Forslag 11: 
Forslaget til ny leverandør af internet/tv/telefoni i Rosenlyparken udspringer af, at man på en 
generalforsamling for nogen år siden, besluttede at nedsætte et udvalg der skulle kigge på 
muligheden for en bedre løsning end den nuværende.  
Bestyrelsen har løbende fået henvendelser om hvor langt man var i processen, og det er nu 
endelig lykkedes at finde et godt alternativ til Yousee, der i mange år leveret et godt produkt. Men i 
næsten 2 år, har de haft problemer med at levere de internethastigheder de har lovet, og 
bestyrelsen har brugt rigtig mange timer på at få dem til at udbedre problemet.  
Efter 2 års kamp, har de endelig løst problemet (næsten), men vi mangler stadig at de får lavet en 
afslutning og kommer med en kompensation. En ting de har arbejdet på i 3-4 måneder, og vi 
venter stadig… 
 
Alternativet hedder Fibia. 
Da man i tidernes morgen lavede aftalen med Yousee, betalte alle grundejer et fast beløb for at 
blive tilsluttet (til dækning af indskydning af kabler osv), dette kommer ikke til at ske ved tilslutning 
til Fibia. Her betaler man et beløb hver måned (afregnet kvartalsvis) der svarer til prisen på deres 
lille tv pakke. I princippet det samme som en rente og omkostningsfri afdragsordning som vi er 
bundet af i 5 år. 
 
Beløbet man ”afdrager” med reguleres hvert år, svarende til de prisstigninger der er for den lille tv-
pakke, altså stiger den ikke pludselig kr. 50,- fra den ene måned til den anden. Som eksempel kan 
nævnes, at stigningen fra 2015 til 2016 var kr. 10,- 
 
Det er vigtigt at understrege at der ikke stemmes om hvorvidt alle SKAL skifte over til Fibia, men 
udelukkende om hvorvidt vi vil betale for at Fibia lægger fibernet ind til os alle sammen eller ej.  
 
Hvis vi vedtager at Fibia skal lægge fibernet ind, får vi alle sammen mulighed for at købe produkter 
hos dem til foreningspriser. Det betyder blandt andet, at det beløb som betales pr. kvartal med 
kontingentet, får du som rabat på de produkter du måtte vælge at købe hos Fibia. 
 
  



 Grundejerforeningen Rosenlyparken – Generalforsamling 2016 

 www.rosenlyparken.dk  

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

www.rosenlyparken.dk 

Forslag 12: 
Såfremt forslaget om tilslutning til Fibia bliver vedtaget, vil det være nødvendigt at opkræve 
betaling til dette i slutningen af årets 4 kvartaler. 
Det vil således pålægge foreningen dobbelt så store omkostninger til Nets, hvis disse skal 
opkræves alene. 
Det er derfor bestyrelsens forslag at betalingsfristen og perioden for kontingentet ændres til 
følgende: 
31. marts (eller sidste hverdag i marts) betales kontingent for januar, februar & marts. 
30. juni (eller sidste hverdag i juni) betales kontingent for april, maj & juni. 
30. september (eller sidste hverdag i september) betales kontingent for juli, august & september. 
31. december (eller sidste hverdag i december) betales kontingent for oktober, november & 
december. 
 
Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det betyde at vi kan holde omkostningerne til Nets, på det 
nuværende niveau, da opkrævningen til Fibia kan tilføjes som en ekstra linje på opkrævningen og 
derfor ikke vil udløse en større ekstra udgift. 
Endvidere vil det gøre den årlige budget lægning nemmere at gennemskue, da man ikke har, den i 
forhold til rengskabet, skæve opkrævning af kontingent.  
 
Bliver forslaget vedtaget, vil der 1. februar 2016 blive opkrævet som tidligere (november, 
december, januar) og 31. marts 2016 vil februar og marts blive opkrævet. 
 
Forslag 13: 
Vi vil gerne have lov til at åbne op for brug af elektroniske referater og indkaldelser, når der er tale 
om større omdelinger.  
I praksis vil det betyde at ved omdelinger af meget indhold, vil der blive omdelt et info brev om at 
der nu ligger ny information klar på hjemmesiden og hver grundejer kan så læse det på 
hjemmesiden eller printe det ud hvis de ønsker dette. 
Såfremt der er grundejere som ikke har mulighed for at dette, vil det være muligt at kontakte 
bestyrelsen og få et udskrevet eksemplar. 
Der vil blive taget hensyn til at alle skal have mulighed for at få adgang til informationen inden for 
de i vedtægterne beskrevne tidsfrister. 
 
Bestyrelsen har i en længere periode fået printet gratis, men den mulighed er der ikke længere. 
Forslaget skal ikke ses som et ønske om at bestyrelsen ikke længere ønsker at printe og omdele, 
men som en mulighed for at spare penge på de fremtidige udgifter til printning af større 
omdelinger, da udgiften ville ligge på ca. 1500-2000 pr gang i runde tal, ved en større omdelinger. 
Ud fra vores vedtægter er det muligt at gøre det, men vi bringer det op som punkt til afstemning, 
da vi gerne vil kende jeres holdning til dette. 
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Ad   6. Budget for 2016 er vedhæftet bagerst 
 
Ad   7. Kasserer Mia Bülow er på valg. Mia genopstiller 
  
Ad   8.  Bestyrelsesmedlem Lene Olsen nr. 39 er på valg. Lene genopstiller 
 Bestyrelsesmedlem Anja Leisten, nr. 208 er på valg. Anja genopstiller Ikke. 
Bestyrelsesmedlem Ramazan Yellidag, nr. 203 stopper 1 år før tid, grundet mangel på tid i 
hverdagen. 
  
Ad   9. Nuværende suppleanter er: Kirsten Peschardt nr. 98, Claus Reitz, nr. 26 og Claus 
Munk-Rasmussen, nr. 21 
Ad 10.  Nuværende kritiske revisorer er: Birgit Haagensen, nr.78 og Jesper Knudstrup, nr.15.  
Ad 11.  Nuværende revisorsuppleant er: Yazar Ozogul nr. 140. 
 
Greve 16. Januar 2016. 
 
På bestyrelsens vegne 
Formand, Ralph Chreskjær 
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