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Referat til ordinær generalforsamling.
Mandag den 23. januar 2017 kl. 19.30 på
Tjørnelyskolen.
____________________________________________
Til stede var 19 stemmeberettigede inkl. fuldmagter
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Carsten Berg, som blev valgt med akklamation.
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for lovlig indkaldt i henhold til foreningens
vedtægter og ridsede aftalerne i forhold til taletid op

2. Valg af stemmetællere til at bistå dirigenten.
Hus 203 og hus 123 blev valgt til stemmetællere
3. Formandens beretning.
Igen, velkommen til generalforsamlingen 2017
Inden jeg går i gang med selve beretningen for 2016, skal jeg komme med lidt information om en
vedtægtsændring der oprindeligt blev vedtaget ang. gebyr for nye købere som ikke betaler via PBS,
på den ekstra ordinære generalforsamling i 2016.
Dette punkt er af kommunen blevet erklæret ugyldigt, da det ikke rammer alle beboere. Da
kommunen har erklæret det ugyldigt, så frafalder det og det er derfor ikke noteret i vores vedtægter.
Når det er sagt, så har 2016 været et år med megen aktivitet for bestyrelsen.
Jeg vil starte med at fortælle lidt om nogle af de andre ting vi har beskæftiget os med i 2016 og slutte
af Fibia og lidt om vores spørgeskema.
Vi har brugt en del tid på kommunen løbende de sidste par år. For de af jer som ikke helt husker det,
så henvendte vi os til kommunen med en række punkter, hvor vi havde nogle spørgsmål og ønsker til
ændringer.
Efter første henvendelse i September 2014, havde vi et opfølgende møde i Januar 2015, for at drøfte
spørgsmålene samlet i stedet for løbende mails på kryds og tværs.
Man skulle så tro at det ville være nemt at komme videre med vores forespørgsler, men vi må sande
at efter en afdelingsleder blev fyret i 2015 og vores kontakt person i teknik og miljø er nået til sin 3
medarbejder, hvor de 2 andre har sagt op og der været indimellem nogle, ja lad os kalde det
mangelfulde overleveringer, så har vi igennem flere omgange måtte genopfriske med kommunen
hvilke emner vi arbejder med, hvad der er aftalt osv.
De ting vi arbejder med kommunen om pt. og status er som følger:
1. Broen og stoppe biler som kører i tvivlsomme ærinder og hastigheder
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Her har kommunen i år fået fulgt op og har opstillet 2 stilere henover cykelsti broen som ligger
ved nummer 35 og 50.
2. Hegnet ved motorvejen og lukning mod cykelstien
Kommunen arbejder stadig på at vej direktoratet til at lukke af. Som det er nu, så er åbent på
selve skråningen fra hegnet ved motorvejen og op til rækværket/hegnet på selve broen.
Børn, dyr og andre som ikke tænker sig om, har fri adgang til motorvejen.
Vi håber på kommunen snart får gang i vej direktoratet, selvom vi nok ikke er det største
projekt de har lige nu.
3. Fliserne på vores sti mellem rækkehusene og volden.
Det største emne vi snakker med kommunen om, er reparation af fliserne på stien.
Kommunen har ansvaret for stien som går omkring den lille legeplads ved de lave numre og
fortsætter ned til næsten hvor fodboldbanen starter. Kommunen har vedligeholdelses pligten,
og det er det stykke vi har arbejdet på at få en afklaring om hvad og hvor meget de vil gøre.
Fliserne er slidt, nogle ligger skævt og en stor del af stien er sænket i terræn, som gør at alt
vandet fra regnvejr osv., ikke kan søge væk, men ligger og laver store vandpytter og når
frosten kommer, så har vi et meget stort glat område.
Kommunen har også konstateret at selve det grønne område lider af asfaltose, som gør
jorden ikke opsamler så meget vand som man kan forvente og det gør hele scenariet værre.
Alle disse ting er noget vi arbejder på at få kommunen til at gøre noget ved. De har været
nede og så på området flere gange, men vi mangler endnu en endelig løsning fra kommunens
side.
Det sidste nye fra i dag, er vi er kommet med i budgettet nu, men vi har stadig ikke fået svar
på hvad de deres endelige plan for området vil være. Vil de udskifte alt eller rette til og
genbruge fliser osv.
Vores forslag om fliser og reparationer afhænger af hvad kommunen lægger op til af løsning,
da vi ønsker at foretage en ensartet reparation/vedligeholdelse af vores fælles sti system, så
vi kan ikke fremlægge et samlet forslag endnu, og punktet er derfor udgået fra den endelige
indkaldelse.
Mia vender også lidt tilbage til dette punkt under budgettet for 2017
4. Hajtænder ved indkørslerne
Af de mere nemme punkter med kommunen var gentegning af vores hajtænder ved
indkørslerne, som har en meget positiv effekt på hvordan der køres ind og ud af vores
område.
Som flere har set, så er de fikset i lave numre, den sidste indkørsel kommer også på plads. De
har lappet hullet og så snart vejret er til det, så laves de sidste hajtænder.
5. Cykelskur ved stoppestedet mellem de to indkørsler ved de lave numre.
Vores nyeste kontaktperson fra kommunen vil følge op på hvor langt de er med planerne om
etablering af et cykelskur hernede.
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Cykelskuret skal tjene som parkering for medarbejdere som tager bussen fra stationen til
Rosenlyparken og så cykler derfra over til industrien. Vi har gjort vores indsigelser og forsøgt
at præge placeringen, så det i mindste ikke placeres midt på vejen over broen, midt i det åbne
område. Vi forsøger at få rykket til så det står med ryggen mod gavlen til nummer 80 eller på
den anden side af vejen.
Der er dog stadig intet nyt i denne sag.
Udover alle de ovenstående emner, så bragte kommunen selv et punkt mere på listen, da de klippede
buskene og derved den naturlige støjvold fra Hundigevej ind mod den sidste række i Rosenlyparken.
Det var bestemt ikke et kønt syn da de færdige.
Jeg vil mene vores kasserer Mia sagde beskrev det bedst,
”det ligner Park og Vej gav den nye lærling nøglerne til den største maskine og bad ham Go nuts på
området”…
Skulle nogen være i tvivl, så var bestyrelsen ikke informeret om hvad de havde i sinde, for så havde vi
protesteret højlydt. De fjerner den naturlige støjvold og jeg har hørt fra flere beboere dernede, at det
har ført til støjgener fra vejen, som ikke var der tidligere.
Kommunen var ikke så lydhøre overfor de første klager, men de måtte erkende sig at de var nødt til
reparere græsplænen og lidt rydde lidt mere op på området,
Vi arbejder i øjeblikket på at finde ud af hvad vi kan gøre for de ikke gør det igen foreløbig eller hvad
der kan gøres, så vi i det mindste er informeret om deres planer og kan tage en dialog før og ikke
efter.
Ved siden af vores andre opgaver, så fylder hjemmesiden også i arbejdet. Der arbejdes lige nu på en
version 2 om man vil, for hjemmesiden med Rosenlyparken og grundejerforeningsdelen smeltes
sammen til en mere samhørig hjemmeside.
Udover at lave den til en side, så arbejdes der også på indholdet. Vi har et ønske om at få mange
flere detaljer ind på hjemmesiden med informationer om området, grundejerforeningen, vores arbejde,
men også en masse information om regler for Rosenlyparken. Vi vil gerne tydeliggøre regler for
tilbygninger og godkendelser, farve valg, vinduer og mm., kort sagt de fleste informationer som er
relevant for de fleste.
En side med informationer med hjælp til selvhjælp er også tanken, således at er der huller i vejen eller
fliserne er ødelagte, så beskrives det hvor man skal søge hjælp, driller internettet eller TV signalet
hopper, så vil også være at finde der eller under de respektive indlæg på siderne.
Tanken er også at få genoplivet velkomst brevet, således man som ny ejer i Rosenlyparken får en
hilsen med praktiske informationer og henvisninger til hjemmesiden for yderligere detaljer.
Udover de løbende opgaver, hjemmeside og snak med kommunen, så har vi i Rosenlyparken i 2016
fået etableret et fibernet.
Efter vedtagelsen af fibernettet ved generalforsamlingen i 2016 startet en af de større opgaver i nyere
tid i Rosenlyparken. Første del af projektet var at få formaliteterne på plads. Vi fik gennemgået
kontrakten med vores advokat for at sikre at var som det skulle være, da ingen i bestyrelsen af jura
læg mænd.
Advokaten havde en nogle ændringer som alle blev ændret uden protester fra Fibia.
Efter kontrakten var på plads, så kunne selve projektet med nedgravning og indføring af fiber gå i
gang.
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Men, nu er al start ikke uden problemer. Første store bump på vejen kom forholdsvis tidligt.
På et tidspunkt under gennemgang af området ved gravnings opstarten, blev det ændret fra en
underleverandørs side til at samtlige hække skulle klippes ind til skel.
Dette endte med at give en del ekstra arbejde i den indledende fase. Vi fik snakket med kommunen
om de havde noget i forhold til de gamle aftaler om beplantning af hække mm., da alle hække nok
ikke ville overleve at skulle blive klippet til skel.
Samtidig, så måtte vi også erkende, at stod vi for pludselig at skulle klippe alle hække til skel, burde
det være fremlagt fra start da vi stemte om det, da det er en væsentlig ekstra ting at skulle tage stilling
til.
Efter at have skrevet med Fibia direkte om problemet og klarlagt, at vi fra start på første møde vi
havde inden afstemningen hvor vi gik området igennem sammen, ikke var nævnt noget om dette
Dette accepterede de og vi mødtes igen for at få projektet videre.
Fibias underleverandør var med og vi fik sammen lagt en plan for at få skub i hele processen igen.
Det er vores overbevisning at Fibia ikke har haft til hensigt at problemet og forsinkelsen skulle opstå
og de har været med til at håndtere den videre i systemet mellem dem og underleverandørerne,
således leverancen kom videre som aftalt.
Udover hækkene var det nogle andre små ting vi i samme proces fik styr på og sikret vi alle arbejdede
efter de samme retningslinjer fremadrettet.
De næste uger og måned gik med at få information ud til jer som husejere om hvad i skulle være
opmærksomme på, gøre klar osv.
Vi fik arrangeret 2 dage på Tjørnelyskolen var det var muligt at komme på første dagen og få
vejledning i produkt sammensætning og se hvilket udstyr bliver installeret i huset ved en demo
installation i deres demo biler.
Anden dag på skolen var der ingen fremvisninger, men stadig mulighed for at snakke i ro og mag med
en sælger og kundeservice medarbejder som produkter og spørgsmål.
Udover disse dage, så afholdte bestyrelsen yderligere 5 åbne aftener, hvor vi havde besøg af ca. 2
beboere per aften, så den tid var givet godt ud.
Selve grave arbejdet gik generelt fint, dog undslap vi ikke overgravninger af Yousee kabler.
Vi måtte desværre sande at tesen om at grave uden om kablerne, så længe de er dokumenteret
korrekt, har vist sig at holde nogenlunde stik.
Den bagerste række var dokumenteret som om kablerne lå foran huset, og da ved rækken bag
80´erne forsøgte at grave lidt ude fra hækkene for at undgå overgravninger, så stødte man ind i
mindre spole nærmest gravet ned med overskudskabel i græsplænen, så de samme blev gravet over
flere gange.
Den sidste del af opgaven, nemlig at få lagt fiber ledningerne ind i husene tog fart til sidst og flere
steder kom de foran tidsplanen. Det var selvfølgelig positivt at høre, men det var stadig vigtigt for os,
at de deadlines mm., i som husejere var informeret om blev overholdt.
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Vi blev forsikret om de blev overholdt og de steder hvor de var inde før tid, var de inde pænt og
spørge om det var i orden. Så umiddelbart gik den sidste del uden de helt store problemer.
Der er dog altid nogle ting som rettes til og min opfattelse er, at de steder hvor vi fik henvendelser på
noget nedgravning som ikke var lavet så pænt, eller manglende aftaler om indgravning mm., blev
håndteret af Fibia efter vi overleverede de henvendelser vi fik.
Vi har i hvert fald ikke hørt det modsatte fra beboere eller Fibia, så det håber jeg passer.
Overordnet set blev etableringen af fibernettet gennemført med nogle bump på vejen om man vil,
men jeg syntes vi kom igennem på den anden side med et tilfredsstillende resultat, efter vi sammen
med Fibia fik styr på de mangler eller ændringer som dukkede op undervejs.
Da vi kom til startdagen, var jeg for mig eget vedkommende ret spændt på at se om det nu også
virkede som det skulle, for ellers blev det godt en meget lang dag…
Min egen dag startede ret tidligt, da jeg vågnede lidt i kl. 3, på samme tid som de skulle tænde for
signalet.
Nu kunne jeg ikke dy mig for at komme i gang, så fik testet internettet og fik gang i TV så jeg kunne
teste kanal søgning og se TV fungerer. Heldigvis virkede alt efter hensigten.
Herefter stod resten af dagen fra morgenstunden mandag og tirsdag med at assistance for de
beboere som ønskede hjælp med internet eller kanalsøgning på TV, eller havde andre udfordringer.
Fibia´s teknikere var selv ude i området og assisterede med de mere tekniske detaljer og nogle bokse
som ikke teede sig korrekt.
Umiddelbart blev de fleste udfordringer håndteret mandag og tirsdag, hvor et fåtal bokse drillede eller
et par andre ting var galt, bl.a. en installation hvor de havde fået installeret stikket på hovedet af
uvisse årsager.
De fleste udfordringer jeg var inde over, var beboere hvor primært kanalsøgninger drillede eller
hvordan lige det hele skulle skrues sammen med deres eksisterende optager eller digital bokse til
fjernsyn.
Samlet set på opstarts dagen, så er det min overbevisning at flertallet kom godt fra start og vi ikke
stod med frygt scenariet at intet virkede for nogen overhovedet.
Efter vi har været gået live og projektet nærmede sig sin afslutning, så var det tid til at se på de
grønne områder og hvordan de så ud efter der havde været gravet igennem en del jord stykker.
Vi havde en gennemgang med Fibia, deres underleverandør, vores gartner og os selv fra bestyrelsen.
Der blev lavet en liste med de ting Fibia selv ønskede blev rettet op på og de ting vi kom med, blev
ligeledes ført på listen.
Under leverandøren udførte herefter yderligere reparation af området, de steder hvor det var
nødvendigt. Om et år, dvs. i Juli-August, der gennemgår vi området igen, for at sikre at de
reetablerede områder stadig ser fint ud ellers retter de til igen.
Til sidst vil jeg gerne nævne at positivt kan se at flere beboere har været inde og svare på vores
spørgeskema.
Det er første vi har forsøgt os med dette, men jeg tænker det bestemt ikke er den sidste.
Vi har fået god feedback på hvad beboere syntes er godt og skidt, og vi arbejder på at få lagt noget
info op hjemmesiden, så i kan se lidt om hvad vi samlet set har fået ud af jeres svar.
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Det er nogle beboere som vi vil tage direkte kontakt til, da deres tilbagemelding giver anledning til
dialog, eller de oplever noget ikke virker som det skal.
Sidst men ikke mindst, så er lodtrækningen foretaget og vinderen er Kim fra nr. 51

Spørgsmål og kommentarer til beretningen:
178: Kablerne er ikke gravet langt nok ned, hverken YouSees eller Fibias
På den ødelagte vold var der ikke problemer på nordsiden, fordi entreprenøren kunne
køre med de store maskiner på gruset
Problemerne med vand på arealerne skyldes, at det er lerjord, der ikke er nemt at
trænge igennem
Den store hvide sten, der lå på motorvejsbroen – hvad gjorde den godt for?
Svar: den skulle forhindre bilkørsel over broen

43:

Et af de største problemer ved legepladsen er, at sandet ryger ud i kloakken

Svar: Fliserne ligger lavt, og dermed kommer ristene til at ligge for højt
51:

Stor ros til beboere og bestyrelse for oprydning efter nytårsaften
Gartneren bekæmper ikke bjørneklo – han behandler kun
Arealet, der står vand på er ødelagt på grund af traktose. Arealet skal grubes for at det
kan blive godt

Svar: Vi er klar over, at det er et problem, og har fået at vide, at det langsomt løses, når der
kommer flere regnorme. Ved godt, det ikke sker lige om lidt
123: Hvem har vedligeholdelsespligten hvor?
Svar: Vi vil gerne have melding om, hvor det er galt. Vi lægger noget på hjemmesiden om det.
Kommunen har pligten på en del af stien, resten er vores
43:

Hvis man bruger kommunens ”giv et praj”, hvor kommer meldingen så hen? Kommunen
eller grundejerforeningen?

Svar: Det kommer kun til kommunen, derfor vil vi gerne have en melding
Vi var på rundtur med en fra kommunen den 10.1. for at genopfriske, hvor det er, der er
problemer
I forhold til gadebelysning skal man henvende sig til Eltel
De nye LED lamper skulle snart blive sat op

Herefter blev formandens beretning taget til efterretning
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4. Fremlæggelse af afsluttet og revideret regnskab.
Kassereren redegjorde for opstillingen i regnskabet og forskelle i forhold til budgettet.
For overskuelighedens skyld var budgettet sidste år delt op i Fibia og grundejerforening.
Fibia har ændret på opkrævningsmåden, så der nu opkræves bagud i stedet for forud, som
forventet. Det har betydet, at opkrævningen fra Fibia for 4. kvartal i 2016 først er fremsendt til
betaling i januar 2017. Det er medvirkende til, at vi kommer ud af 2016 med et overskud på
kr. 135.862
Posten benævnt ”ej betalte kontingenter” fremkommer, fordi indbetalinger først indgår på
bankkonto første bankdag i ny måned. På nær 2, er der betalt det skyldige beløb
Snerydningen vedrører 2015, men regningen kom først i 2016
Projekt 2 er dyrere end budgetteret, da det viste sig, at der var flere træer, der burde skæres
ned end først antaget
Kontorartikler dækker over, at det var dyrt at trykke referatet fra sidste generalforsamling
Gebyrer til banken stiger, fordi det er dyrere at have en konto, der indbetales på med
girokort. Det er 200,- i kvartalet i modsætning til de 50,- det ville koste, hvis alle betalte via
pbs
Hjemmesiden er opgraderet på sikkerhedssiden, og nu har vi en base, vi kan bygge videre
på
Advokat – det er honorar til advokat for at gennemgå kontrakten med Fibia. Der blev fundet
enkelte ting, der skulle rettes
Fibia beløbet er mindre end forventet, fordi der kun er betalt 1 kvartal som tidligere nævnt
Spørgsmål og kommentarer til regnskabet:
78:

i budgettet står der Fibia og kontingent i 2 beløb, i regnskabet er det et beløb. Det blev
lovet, at der på opkrævningen ville stå Fibia og kontingent.
Svar: Vi har åbenbart ikke sagt det klart nok, at det var for at tydeliggøre, hvad der var Fibia
og hvad der var kontingent
Det er ikke et lån, vi har i Fibia, vi betaler for en ydelse vi får i lighed med gartneren
Vi kan melde os ud af både Fibia og gartner
Vi ser Fibia som en kontrakt på lige fod med den kontrakt, vi har med gartneren
78: Hvis jeg har et udestående med Fibia, så kan jeg ikke bevise, hvad jeg har betalt
123: Det må kunne lade sig gøre at få 2 linjer på opkrævningen, så man kan se, hvad der
betaler til Fibia
Svar: vi skal have afklaret om det er på opkrævningen eller i regnskabet, at det skal stå på to
linjer.
Vi anser det som en kontrakt på lige fod med gartneren
203: Det giver god mening, hvis det splittes op
Det fremlagte regnskab med revisorernes forbehold over for opstillingen i én samlet linje for
kontingent og Fibia blev sat til afstemning.
Godkendt med 18 stemmer
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5. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen.
Forslag 1:
Da bestyrelsen og revisorerne ikke er enige om, hvor vidt kontingentet skal være delt på 2
poster i regnskabet eller ej, lægger vi det nu op til generalforsamlingen at beslutte hvilken
løsning, der foretrækkes
Løsning A: Vi beholder 1 konto i regnskabet, der hedder kontingent
Løsning B: Vi får 2 konti – 1 der hedder kontingent, og 1 der hedder Fibia. Fibia vil dække
over det, der er opkrævet til at honorere vores kontrakt med Fibia
Bemærkninger fra bestyrelsen:
Det er vigtigt at skelne mellem, hvad der skal stå i regnskab og hvad der skal stå på
opkrævning. Det vi taler om her, det er udelukkende regnskabet.
Kommentarer og spørgsmål til forslaget:
178: hvorfor er der en tvist, er der noget lovgivningsmæssigt
Svar: loven siger, at en virksomhed kan lave kontoplan efter eget ønske. Der er nogle lovkrav,
der skal overholdes, moms, løn og skat f.eks. Men ellers er der frit slag.
Grunden til at revisorerne gerne vil have det splittet op i to konti er fordi, det stod i det
vedtagne budget. Den eneste grund til, at det var delt op der, var for at tydeliggøre, hvad
der var Fibia og hvad der var grundejerforening
78:

budgettet er delt op i kontingent og afdrag, og når det står i budgettet, skal det også stå i
regnskabet
Svar: Det er ikke et lån, derfor betaler vi ikke afdrag, og det har vi advokatens ord for
123: Hvis vi kan få to linjer på opkrævningen, så er regnskabet fint med 1 linje

78:

4. kvartal 16 betales først i 17, så det næste regnskab bliver uigennemskueligt

Svar: du får ikke mere klarhed ved at skrive det i to linjer
43:

får vi denne diskussion hvert år?

Svar: principielt nej, vi må rette os efter forsamlingens beslutning
203: det har ingen betydning så?
Svar: det kan blive misvisende, da indtægter og udgifter til Fibia ikke vil hænge sammen
123: gartner og Fibia er ikke ens, vi forhandler gartner hvert år, det gør vi ikke med Fibia
Svar: der hvor vi mener, de ligner hinanden er fordi det er ydelser, vi får, og der er også regnet
med stigninger i gartnerkontrakten
Herefter blev forslaget sat til afstemning:
Løsning A: for stemte 7
Løsning B: for stemte 11
Blank: 1
Løsning B blev dermed vedtaget
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Forslag 2:
Der er fra en grundejer ytret ønske om at få udspecificeret beløbet på opkrævningen af
kontingent, så teksten fremadrettet vil være som følger: Kontingent G/F Rosenlyparken kr.
xxx, Fibia kr. xxx
Bestyrelsen kommenterede forslaget:
Det handler om, hvorvidt opkrævningen skal skrives på 2 linjer
Kommentarer og forslag fra salen
78: når det er vedtaget, at det skal deles i regnskabet, så skal det også deles her
Forslaget blev sat til afstemning
For stemte 15
Forslag 3:
Bestyrelsen foreslår at vi fremadrettet i forbindelse med et salg får hævet det beløb, der er
reserveret via tinglysning til dækning af kontingents restance. Beløbet er d.d. kr. 2.500,Bestyrelsens foreslår at dette hæves tl kr. 15.000,Ændringen bærer ingen udgifter til foreningen, da den vil ske løbende i forbindelse med salg
af de enkelte ejendomme
Bestyrelsen begrundede forslaget
•
•
•

•

Nu er der tinglyst kr. 2.500 på alle huse til dækning af kontingent i forhold til tvangsauktion
Vi kan komme op over kr. 2.500 med den forretningsgang og beløbsstørrelse vi har nu
Vi vendte med advokaten sidste år, hvilke 2 muligheder, der er for at hæve beløbet. Enten
som vi foreslår ved salg af de enkelte ejendomme, eller ved at kræve at alle tinglyser en
ændring nu, og dermed pålægge husejerne en udgift
Det er en fremtidssikring

Kommentarer og forslag fra salen
203: hvis jeg sælger – har det så betydning for mig
Svar: nej
78: har man talt med kommunen om det er tilladt
Svar: vi har talt med advokat
78: der er forskel på deklaration og tinglysning
178: den oprindelige sum var så vidt jeg husker på 2.000, så hvorfor skriver I 2.500?
Svar: det er det beløb, vi kan se
178: hvorfor ikke alle husene
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Svar: Advokaten fortalte, at det vil kræve tinglysning på alle ejendomme, og det er en udgift på 2.200.
Det vil vi ikke pålægge husene. Når et hus sættes til salg, kontaktes vi af ejendomsmægler, og der
spørger i de fleste tilfælde om beløbet skal ændres.
43: vi skal vel bare give bestyrelsen mandat til at gå videre med forslaget?
Svar: det er jo det samme som med PBS, hvis kommunen siger nej, så kan vi ikke gå videre
78: det er kommunen, der har retten til pengene
178: vi skal have kommunens accept
Svar: hvis kommunen siger nej, så må vi tage den derfra
203: der er vel ingen, der vil stille sig på bagbenene, så længe det ikke får konsekvenser
Svar: vi vil ikke lave noget, vi ikke må
Dirigenten: forslaget sættes til afstemning med den bemærkning, at Greve Kommune skal give accept
For stemte 19
Forslag 4:
Forslag fra beboerne i nummer 135. Vi i nummer 135 ønsker at købe arealet mellem vores
ende rækkehus og volden. Der ligger i dag en sti. Området er målt til ca. 90-100 m2.
Bestyrelsen har rådført sig med kommunen og et par af de lokale ejendomsmæglere, og er
kommet frem til at prisen bør være kr. 600 pr m2. Det giver en salgspris på kr. 54.- 60.000
Såfremt forsamlingen giver tilladelse til handlen, vil vi (ejerne af nr. 135) stå for alle
omkostninger til opmåling v/landmåler, ansøgninger til kommunen, tinglysning og hvad der
ellers måtte være
Handlen, hvis den bliver godkendt af forsamlingen, er betinget af kommunens endelige
godkendelse
Forslagsstiller begrundede sit forslag
Kommentar fra bestyrelsen: vi har ikke fået svar fra kommunen. Hvis vi siger ja, så vil det være
betinget af at Greve Kommune siger ja.
Kommentarer og spørgsmål fra salen
178: skal vi nu i gang med det igen. Tidligere var der uenighed om prisen ved køb. Det er et skråplan
at komme ind på. Det kan blive en pengemaskine
Svar: så vidt vi ved, har der været 2 sager
178: fællesarealer må ikke spærres af
Svar: det er en sti, der er anlagt af en tidligere beboer
178: vi har givet lov til at rykke hække ud på fællesarealer. Det bliver noget rod, det er en dårlig ide
78: vi skal passe på, for hvis en får lov, så kommer der andre også
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203: er der givet tilladelser før?
Svar: Nr. 1 har søgt, men der ville man ikke betale prisen
123: et skråplan at frasælge fællesarealer
178: da der blev lagt sten i mellemgangene, kunne der ikke køre biler
43: senere på dagsordenen får vi en udgift, så lad dem købe
203: tidligere har prisen været afgørende, så man har åbenbart tidligere givet lov
78: bemærkning til 123 – stien mellem vold og 135 er anlagt af tidligere ejer
135: vi betaler ejendomsskat af det stykke, vi har for enden af vores hus
Der ønskes skriftlig afstemning
For – 8
Imod – 9
Blanke – 2

Forslag 5:
Grundet tvivlen om ejerskab, trak vi sidste år forslaget omkring stien ved nr. 135 tilbage.
Det står nu klart, at arealet er en del af foreningens fællesarealer, til trods for, at stien er
anlagt af en tidligere ejer af nr. 135
Da der aldrig er lavet nogen skriftlig aftale omkring vedligeholdelse af den privat anlagte
flisegang, er vi nu nødt til at beslutte, hvad der skal gøres ved den, da den nuværende stand
udgør en risiko for faldskader.
Uagtet om forslag 4 bliver vedtaget eller ej, er vi nødt til at stemme om hvilken af de 4
nedenstående løsninger, vi ønsker, da handlen i forslag 4 er betinget af kommunens accept,
og hvis de, mod forventning, afviser handlen, SKAL der gøres noget ved området
Forslag A: gamle skilte m.m. fjernes. Gamle fliser og jord fjernes. Jord lægges ud og jævnes,
samt der lægges græsfrø. Pris kr. 12.500,Forslag B: Gamle skilte m.m. fjernes. Gamle fliser og jord fjernes. Grus lægges og stampes,
herefter genlægges de gamle fliser. Pris kr. 15.925,Forslag C: Gamle skilte m.m. fjernes. Gamle fliser og jord fjernes. Stabilgrus lægges og
stampes, herefter lægges stenmel, som ligeledes stampes. Pris kr. 21.375,Forslag D:Vi gør ingenting ved området, og håber på at ingen falder og slår sig alvorligt
Kommentarer og spørgsmål
178: det understreger vigtigheden af at vi ikke skal vove os ud i det
Svar: det skal jo lægges i faste rammer
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Der stemmes om det mest vidtrækkende forslag først, dvs. der stemmes i rækkefølgen
C,B,A,D
Forslag C: for stemte 4 – imod stemte 13
Forslag B: for stemte 6 – imod stemte 11
Forslag A: for stemte 11 – imod stemte 7
Forslag D: for stemte 7 – imod stemte 11
Forslag A blev vedtaget

Forslag 6:
Det er ikke noget nyt, at hømmerne skal vedligeholdes, men fra bestyrelsens side synes vi,
at de nuværende hømmere går i stykker lidt for tit. Vi foreslår derfor at få repareret de
nuværende og evt. udskifte den ene helt defekte hømmer med en ny type som forsøg. De
nye modeller har ikke de samme bevægelige låg som de nuværende og burde derfor ikke gå
i stykker lige så tit
Forslag A: Reparation af defekte hømmere og udskiftning af påkørt hømmer. Pris kr.
15.000,Forslag B: reparationa f defekte hømmere. Udskiftning af påkørt hømmer til en ny type inkl.
montering m.m. Pris kr. 17.000
Bestyrelsen begrundede forslaget
De nuværende hømmere har en dårlig konstruktion, så de går for ofte i stykker. Vi foreslår en
ny model, der er billigere i anskaffelse, og samtidig vil gøre de fremtidige omkostninger
mindre
Kommentarer og spørgsmål
78: er de 188 cm høje?
Svar: ja
43: Herlev har en model, hvor det nærmest er et hul i jorden, så får vi samtidig gødet
Svar: vi får tømt tit, så det vil blive til mange huller
78: de er for høje, så børn kan ikke nå dem
Svar: det er ikke skraldespande
Forslaget sat til afstemning:
Forslag A: for stemte 3 – imod stemte 15
Forslag B: for stemte 12 – imod stemte 5
Forslag B dermed vedtaget
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6. Budget for næste budgetperiode, samt fastlæggelse af kontingent.
Budgetforslag for 2017 vedhæftet indkaldelsen
Kassereren begrunder forslaget
Forslag A1 og A2 er væk, så vi koncentrerer os om forslagene B1 og B2
De penge, vi har opkrævet for meget, skal de hensættes til fortov, eller skal de modregnes i
17, hvilket vil betyde en markant stigning i 18
Bestyrelsen anbefaler, at de 130.000 hensættes, altså bilag B2
Kommentarer og spørgsmål
78: jeg vil gerne have omdelt mit budgetforslag
Svar: anbefaler, at der først tages stilling til, hvad der skal ske med de 130.000
78: kan ikke acceptere, at forslagene ikke tages under et
Dirigenten spørger bestyrelsen om ændringsforslaget kan uddeles, og det accepteres
78: kontingentet dækker de faste omkostninger
Fibia 12 mdr. á 129,Faste udgifter stort set identiske, dog er forsikring sat ned
Vores egenkapital kan betale de forslag, der er vedtaget i dag
Der er opkrævet 100 og 129 for meget, det foreslås modregnet i 2017
Svar: Det er korrekt, at Fibia er 129,-. I dette kvartal har vi betalt 119,-. Det betyder 3
kvartaler á 129,- pr måned og 1 kvartal á 119,4. kvartal vil altid skulle betales i januar.
78: bestyrelsen regner med 126,50
203: hvorfor er bestyrelsens kontingent 130.000 mere?
Svar: i den ene version regner vi med at lave et bevidst underskud på 130.000, i det andet
gemmer vi overskuddet til fortov. Greve Kommune har nogle af fliserne, vi har resten, og vi
har pligt til at udskifte de farlige
203: hvordan skal vi betale Fibia?
Svar: der er slået en streg i sandet, så fremover opkræves det samme beløb hver måned.
Det er så fordelingen mellem grundejerforeningen og Fiba, der vil variere
43: vi ”låner” pengene, så vi senere slipper billigere
Svar: vi har opkrævet 130.000 for meget til Fibia, fordi de har ændret betalingen fra at være
forud til at være bagud
51: med forslaget fra 78, er vi nødt til at ændre i 2016 regnskabet, og det kan vi ikke. Det er
netop godkendt
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78: jeg er blevet opkrævet for meget, jeg vil have mine penge tilbage
Dirigenten: der foreligger to forslag fra bestyrelsen, skal begge til afstemning?
Svar: ja
Der vil være en lille kontingentstigning, med de forslag der er stillet
B1 betyder 660,- pr kvartal
B2 betyder 810,- pr. kvartal
78’s betyder 790,- pr. kvartal
51: 78’s forslag må betyde 790,- minus 229,- det første kvartal
78: de 219,- er opkrævet i 2016, de har ikke noget med indtægten at gøre
Svar: så mangler der en post, der hedder udbetaling af for meget opkrævet. De kan ikke
bare udbetales
78: hvis de kan opkræves, kan de også udbetales
Svar: de kan ikke bare udbetales
203: der er for mange fejl, jeg stemmer nej til alle 3
123: hvis man stemmer for B1, vil man så ikke tilgodese 78’s forslag
De tre forslag blev sat til afstemning
B1 som indeholder en tilbagebetaling: for stemte 4. imod 12 og 3 blanke
B2 som betyder hensættelse til fortov: for stemte 8, imod 6 og 5 blanke
78’s forslag: for stemte 2, imod 11 og 6 blanke
Dermed blev B2 med hensættelse til fortov vedtaget

7. Valg af formand.
Formand Ralph Chreskjær modtager genvalg
Ralph Chreskjær valgt med akklamation

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlem Mikael Larsen, nr. 66 – genopstiller ikke
Bestyrelsesmedlem Jesper Knudstrup, nr. 15 modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Kenneth P Just, nr. 85 modtager genvalg
Jesper Knudstrup og Kenneth P Just blev genvalgt
Nyvalg til Ramazan Yellidag, nr. 203
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9. Valg af 3 suppleanter.
Nuværende suppleanter er: Claus Munk-Rasmussen, nr. 21 og Rikke Larsen nr. 41
Genvalg til Claus Munk-Rasmussen, nr. 21 og Rikke Larsen, nr. 41
Nyvalg til Dan Fenshøj nr. 123.
10. Valg af 2 kritiske revisorer.
Nuværende kritiske revisorer er: Birgit Haagensen, nr.78 og Yasar Ozogul, nr. 140
Begge blev genvalgt
11. Valg af revisorsuppleant.
Da tidligere revisorsuppleant er indtrådt som revisor, så er posten vakant
Det var ikke muligt på mødet at finde en kandidat, så bestyrelsen blev pålagt inden for en
måned, at finde en kandidat
Efter afholdt generalforsamling har bestyrelsen fundet Judi Hansen nr. 148 som revisor
suppleant.
12. Eventuelt.
178 har bestyrelsen kontakt til Greve Kommune i forhold til anmeldelse af huller i asfalt?
Svar: Greve kommune vil have hver enkelt til at henvende sig
Herefter overgav dirigenten ordet til formanden, som takkede for god ro og orden, og gode debatter
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Budget 2017
Indtægter
Kontingenter
Fibia
Indtægter i alt

359.898,00
317.262,00
677.160,00

Faste udgifter
Vedligeholdelse grønne områder - Gartner
Snerydning
Vedligeholdelse lejepladser + service aftale
Vedligeholdelse grønne områder - materiel
Godtgørelse bestyrelse & udvalg
Godtgørelse møder & generalforsamling
Kontorartikler & Porto
Nets / PBS
Gebyrer bank
Hjemmeside
Forsikring
Loppemarked & andre fællesaktiviteter
Fibia
Faste udgifter i alt

274.847,50
13.750,00
7.500,00
10.000,00
8.500,00
3.500,00
1.000,00
8.500,00
800,00
3.000,00
4.000,00
2.000,00
317.262,00
654.659,50

Udgifter til 1 årrige projekter
projekt 1 - sti ved nr. 135
projekt 2 - hømmere
projekt 3
projekt 4
projekt 5
Udgifter i alt

12.500,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
29.500,00

Udgifter total

684.159,50

Overskud/underskud

-6.999,50

Reserveret
Fortov
Advokat
Arbejdsdag
Bjørneklo
Reserveret i alt

130.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
25.000,00

