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Referat af den 46. ordinære generalforsamling afholdt den 12. april 2016 i

Kulturcentrets A sal, Poppel Allå 72,2630 Taastrup.

Dagens orden til generalforsamlingen:
A. Valg af dirigent og stemmetællere
B. Protokol, beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
C. Regnskab og Revisionsprotokol
D. lndkomne forslag
E. Fastsættelse af næste års kontingent
F. Valg af formand, næsteformand eller kasserer
G. Valg af bes§relsesmedlemmer og suppleant
H. Valg af revisor og revisorsuppleant
l. Eventuelt

A. Valg af dirigent og stemmetællere
Valget blev Torben Hansen.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold til vedtægterne.
Stemmetællere blev valgt ved hvert langbord. Tilstede var 87 stemmeberettigede, heraf 6 med
fuldmagt

B. Protokol, beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Dette er min fjerde beretning til generalforsamlingen. Jeg har i lighed med sidste år inddelt den i
en række punkter. Vi skaltale om

1. Ny lokalplan
2. Fjernvarmerenovering
3. Vedligeholdelse af veie og fortove
4. Samarbejde med kommunens driftsafdeling
5. Legepladser
5. Gartner
7. YouSee
8. Eventuelt

1. Ny lokalplan
Det er meget vigtigt med en ny lokalplan, da der hele tiden kommer nye problemer. Hvordan skal det
Iøses, for at vi kan få så ensartet et kvarter som muligt. Bes§relsen nævnte derfor på sidste
generalforsamling, at vi ville forsøge at få arbejdet med lokalplan i gang for vores område - det lykkedes.
Desværre er arbejdet med lokalplanen igen gået istå, efter at vi har svaret på forskellige spørgsmål fra
kommunen. Det skyldes kommunens hastende arbejder med nye lokalplaner for "NærHeden" - det nye
boligområde i Hedehusene.

2. Fjernvarmerenovering
Renoveringen er nu godt i gang, og status på sagen er følgende:

1. Asfaltarbejder fra nr. L72-73O,231-26L,232-238 og408-474 er udført og nyt asfaltslidlag
er pålagt.

2. Fjernvarmearbejder for nr. 799-229,263-297 og415-430 er udført og nyt asfaltslidlag vil
blive pålagt snarest muligt.

3. Der bliver fjernevarmearbejde på 2 veje i år. Der er tale om vejene 167-L97 og LZO-L7O,

tillige med brostensomlægning på samme veje mod stamvej. Arbejdet er allerede
påbegyndt. Asfaltarbejdet vil her ske i 2017.
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Grundejerforeningen har som tidligere nævnt med kommunen indgået aftale om, at der ved renoveringen
vil blive pålagt slidlag på hele vejen. Det kan gøres for væsentlige billigere penge, da det er dyrere at
udføre mindre reparationer frem for at pålægge nyt slidlag på hele vejen. Renoveringen af den f6rste vej
blev gratis for grundejerforeningen, idet et slidlag her ikke var dyrere end en reparation af vejen. På en
senere vej har vi betalt en yderst fornuftig pris. Vi håber på også i fremtiden at kunne få pålagt nye
asfaltslidlag til rimelige priser.

Vi har 17 boligveje i området og de 8 er nu igangsat. Så vi må nok regne med at komme henad 2O2O før at
arbejdet er færdiggjort.
3. Vedligeholdelse af veje og fortove
Vi vil fremover ikke normalt foretage asfaltreparationer, da alle veje inden for en kort årrække vil få et nyt
asfaltslidlag.

Bestyrelsen besluttede sidste år, at vi fremover, når der pålagt asfaltslidlag efter fjernvarme
reparationerne, vil renovere fortovene løbende hermed.

På de færdigasfalterede veje har vi i år udskiftet 188 fliser. Senere når de 3 naeste veje er asfalterede i år,
vilvi udskifte defekte fliser på disse.

4. Samarbejde med kommunens driftsafdeling
Bestyrelsen har i lighed med sidste år haft et godt samarbejde med kommunens driftsafdeling om
forskellige ting i vort område.

Der er tale om
- Udskiftning af mange defekte fliser på stamvejen
- Brænding af ukrudt om træer og på fortove og veje
- Der er tale om vinterafdækning af træer mod salt.

Vi har stadig en aftale med driftsafdelingen om fejning af vore boligveje. Dermed undgås en masse grus og
skidt på vejene, og det vil forhåbentlig også tage lidt af ukrudtet i vejkanterne.

Boligvejene vil blive fejet forår og efterår. De pågældende dage vil blive angivet på vor hjemmeside.

Vi har nu også gennem kommunen fået kontakt til deres samarbejdspartner for rensning af
regnvandsbrønde. Vi har derfor fået renset vores brønde for ca. halv pris sidste år.

5. Legepladser
Der er nu foretaget totalrenovering af sandkassen af en høj kvalitet. Arbejdet blev udført af vor nye
gartner, der afgav det billigste tilbud. Der er ikke planlagt yderligere arbejder på legepladsen i år.

6. Gartner
Vores nye gartner - Kruse Anlæg v/an Kruse Godtfredsen - er kommet godt fra start.

- Han har foretaget beskæring af buske inkl. hybenroserne ved petanque banen. Petanque
banen er også blevet istandsat, hvilket fremover vil ske hvert forår, da den nu benyttes
af beboerne

- Han har fjernet en række kedelige buske og sået græs i stedet, samt foretaget græsslåning
overalt

- Han har flernet mange brækkede grene efter snefaldet i november
- Han har fyldt asfalt i de defekte fliser indtil udskiftning vil ske efter asfaltering af vejene
- Han har udskiftet 188 defekte fliser på de 3 allerede asfalterede veje
- Han har udskiftet den gamle sandkasse med en ny af god kvalitet
- Og endelig har han foretaget snerydning på vejene.
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7. YouSee

Vi har haft store problemer med YouSee på det sidste. De meddelte pludselig, at de ikke længere ville
(måtte) gå ned i vores krybekældre og servicere vort anlæg. Det var af sikkerhedsmæssige grunde og de
fremsendte en 2O-sides lang branchevejledning om arbejde i krybekældre. Det fremgik imidlertid af
vejledningen, at den kun gjaldt nye ejendomme. De holdt imidlertid fast i, at de ikke måtte arbejde i vores
krybekældre.

De gav os så "et særligt godt" tilbud på at lægge kablerne ned i fortovet til "kun" 10.000 kr. pr. parcel. Vi
besluttede os derfor til at finde et servicefirma, der ville gå ned i krybekælderen - det lykkedes.

Men så var der igen problemer med YouSee, andre servicefirmaer måtte ikke servicere deres bredbånd og
telefoni. Disse services ville derfor blive opsagt, hvis vi antog et andet firma.

Vi bad herefter om et møde med en ledende medarbejder i YouSee ikke vores sædvanlige kontakt, der
ikke havde beføjelser.

Dette fik sat sagen på plads. YouSee sagde nu ok til, at vi kunne servicere hele anlægget med et andet
firma - det blev så PHEBO ANTENNESERVICE.

Vi har derfor indgået en ny kontrakt med YouSee kun på signallevering, medens vi har indgået en kontrakt
med Phebo Antenneservice på servicering af anlæg og flytning af signalpakker.

Så alt endte lykkeligt!

PHEBO ANTENNESERVICE er til stede her i aften, og vil efter min beretning give en kort
redegørelse for, hvordan servicering finder sted fremover.

8. Eventuelt
1. Arbejdsplan for Bestyrelsen er lagt på hjemmesiden, så lved, hvem lskal kontakte.
2. Hvis grundejere Ønsker at benytte foreningens debatside, så husk at skrive navn og

husnummer.
3. Er kontaktet af grundejer om uro og hundeluftning på arealet ved petanque banen. Nyt

skilt om Privat område og om hundeluftning er opsat.
4.vifølger stadig op på, om græsslåning på HOFOR-arealet finder sted jævnligt.
5. Vi har kontaktet TUC om deres skolekørsel på stamvejen. De lovede at tage mest muligt

hensyn til os. Hvis en motorsagkyndig krævede at køre igennem, kunne de intet gøre, kun
hvis der blev opsat et skilt med Gennemkørsel forbudt, var det muligt. Det har
kommunen sagt nej til, de modtager jævnlig forespørgsler herom, så kommunen ville
blive fyldt med sådanne skilte. Bestyrelsen har dog ikke set TUC-vogne det sidste års tid.

6. Fastelavnsarra ngementet forløb igen tilfredsstillende.

Det var så min beretning til generalforsamlingen.

Og jeg vil sige tok for godt samarbejde til mine bestyrelseskollegaer.

Kommentarer til formandens beretning;
lngen kommentarer.

Dirigenten: Formandens beretning hermed godkendt.

PHEBO ANTENNESERVICE herunder Erik Olsen lavede en præsentation af virksomheden og hvad den
kunne tilbyde vores grundejerforening i fremtiden.
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C. Regnskab og Revisionsprotokol
Kasserer Arenth Harvig redegjorde for de enkelte poster i regnskabet.
Dirigenten oplæste revisionspåtegningen til regnskabet.

Kommentarer til regnskabet:
lngen kommentarer.

Dirigenten: Regnskab hermed godkendt.

D. lndkomne forslag
lngen indkomne forslag modtaget til generalforsamling.

E. Fastsættelse af næste års kontingent
Kasserer Arenth Harvig gennemgik budgettet.

Kommentarer til budgettet:
Kurt Lauridsen, 184: Tak for et meget næste årsbudget for 2O16, specielt for hvad omhandler fastelavn at
man kan ramme beløbet præcist set i forhold til budgetterede og det realiserede?

Svar fra Kasserer: Tusind tak for kommentaren og dette er en af de rigtig nemme Kurt, for når jeg laver

budgettet er fastelavnsfesten allerede afholdt. Tak.

Mogens Nielsen, X37z Jeg kunne godt tænke mig at høre nærmere omkring den serviceaftale. Hvis der skal

skiftes noget i form af forstærkere, er det YouSee ellers os som skal betale denne regning?

Svar fra Kasserer: Det som bliver betalt til YouSee i budgettet er udelukkende for signalleveringen.
Servicen som vi har tegnet med PHEBO er en serviceaftale og denne aftale f.eks. udskift af forstærkere
mv,

Dirigenten: Budget 2016 hermed godkendt.

F. Valg af formand, næsteformand eller kasserer
På valg er formand Erik Mollerup, 29 genvalgt.

G. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
På valg er bestyrelsesmedlem Mogens Pedersen, 136 genvalgt.

På valg er bestyrelsesmedlem Jesper Reichardt, 106 genvalgt.

På valg er suppleant Flemming Djurnø, 52 var ikke tilstede og ej givet tilkende

Valg af suppleant blev istedet Karsten Jensen, 156

H. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er revisor Steen Jørgensen, 426 genvalgt.

På valg er revisorsuppleant Claus Richter, 271 genvalgt.

l. Eventuelt
Grundejer, 158: En opfordring til bestyrelsen orn at kontakte fjernvarmeværket og bede dem

varsle til grundejerne, gerne i bedre tid en 1 uge.

Karsten Jensen, 156: Jeg vil blot komme med en oplysning og opfordring til alle grundejere om at
der findes en hjemmeside her i foreningen. Her kan man finde alle slags oplysninger fra
bestyrelsen, indkaldelse til generalforsamlingen og der er ligeledes et debat forum. Gå ind og kig
på www.høieå rdstoft en.dk
Svar fra formanden: Lige en kommentar til det om hjemmeside og som jeg oplyste i min beretning
så er arbejdsopgaver for hvem i bes§relsen som står for hvad lagt derind. Kig derfor nærmere på

hjemmesiden hvis I skal have kontakt, så ved I hvem der skal ringes til i bes§relsen.
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Opgaver Kontakt

Erik
Formond

* Alle veje
* Grønne arealer

* Kommune * Gartneren
* HoFor
* Fiernvarme

Gert
Næstformond * Antenne anlæg

Arenth
Kosserer

* Grundejerforenings økonomi
* Ændring af programpakker * YouSee (kun TV)

Mogens
Bestvrelsesmedlem

* Deklarationer
* Lokalplan

Jesper
BesWrelsesmedlem

* Debatforum
+ Referater mv.
* Legepladsen / redskaber

Grundejer, 18: Men der stilles tvivl til den aftale som er med YouSee og da der snarest vedtages
en ændring som den enkelte grundejer selv kan vælge kanaler, hvad vil bes§relsen så gøre ved
det?
Svar fra kasserer: Vi har ikke modtaget nogle beskeder fra YouSee omkring en ændring og den
aftale vi har fortsætter som hidtil. Der foreligger også nogle krav hvis man ønsker f.eks. bland selv
fra YouSee, så skal dit fjernsyn tildels kunne rnodtage et signal men også have et kort installeret og

dette gælder alle fjernsyn på matriklen. Men dette er et lov forslag som stadig ikke er vedtaget.

Formanden: Tak til dirigenten og tak til forsamlingen.
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