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Referat af den 47. ordinære generalforsamling afholdt den 04. apfl2Ot7
Kulturcentrets A sal, Poppel Allå L2,2630 Taastrup.

i

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. Fastsættels€ af næste års kontingent
F. Valg af formand, næsteformand eller kasserer
G.
H.

l.

A.

B.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Valg af revisor og revisorsuppleant

Eventuelt

Valg af dirigent og stemmetællere
Valget blev Torben Hansen.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold tilvedtægterne.
Stemmetællere blev valgt ved hvert langbord. Tilstede var 106 stemmeberettigede, heraf 15 med
fuldmagt.

Protokol, beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Jeg har i lighed med tidligere år inddelt beretningen i en raekke punkter. Vi skaltale om

1. Ny lokalplan

2. Kloakker
3. Deklarationer om vandledninger

4. Fiernvarmerenovering
5. Vedligeholdelse af veje og fortove
5. Samarbeide med kommunens driftsafdeling

7. Legepladser
8. Gartner
9. YouSee / Phebo Antenneservice
10. Diverse

1. Ny lokalplan
Vi har vaeret tilflere mØder i kommunen i forbindelse med den kommende lokalplan. Det forventes
desværre at tage et sted mellem 5 og 10 år før en endelig godkendelse af den ny lokalplan foreligger.
Årsagen til dette oplyses fra kommunen, at det handler om ny bydel i Hedehusene kaldet "Nærheden",
kommende vandland, nyt rådhus og meget andet.
Der er derfor udarbejdet et administrativt tillæg til de eksisterende deklarationer, hvor dette er muligt.
Det midlertidige administrative tillæg vil være gældende efter kommunens godkendelse og indtil ny
lokalplan vil blive godkendt.

2. Kloakker
Kommunen har foretaget fotografering af vore kloakker for regnvand på 2 af boligvejene. Den viser, at 4
ud af 5 regnvandskloakker, som vi ejer, er delvis defekte. Vi har ca. 63 kloakker i vort område og en
udskiftning vil nok total andrage ca.2 mill. kr.
Bestyrelsen har derfor - efter rådgivning fra kommunen - besluttet, at vi først vil foretage udskiftning på
området omkring selve kloakken, når dæksel viser tegn på synkning i asfalten, og kloakken derfor bør

renoveres.
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Kommunen har nu også foretaget fotografering af de fleste veje for regnvand fra husene og foretaget
diverse udbedringer, så der er klar til yderligere fjernvarmerenoveringer. Der mangler kun 5 veje, der nok
vil blive udført ultimo 2OL7/primo 2AL8.
3. Deklarationer om vandledninger
Deklarationen om vedligeholdelsen af vore vandledninger har gennem flere år været genstand for en
drøftelse både på generalforsamlingen og blandt grundejerne, da bestemmelserne syntes urimelige.
Bestyrelsen har derfor bedt vor advokat om at undersøge sagen og besvare spørgsmålet i et notat.
Desværre er der tale om en konstatering af, at deklarationen står ved magt, og der redegøres for
administrationen af denne.
Advokatens notat vil blive udsendt sammen med referat af generalforsamlingen samt lagt ind på
hjemmesiden.
4. Fjernvarmerenovering
Renoveringen er nu godt i gang og status på sagen er f6lgende:

1.
2.

Fjernvarmearbejder fra nr. 199-229, L67-197 og72O-77O er udført og nyt asfaltslidlag vil blive
pålagt snarest muligt. Nr. 199-229 skulle have været asfalteret sidste år, men blev udskudt
grundet kloakarbejder.
Der bliver fjernvarmearbejder på fire af vore veje i år. Der er tale om vejene 52-74,76-778,
103-133 og 135-165 tillige med brostensomlægning på de samme veje mod stamvej.
Arbejdet forventes påbegyndt i uge t7, L9,23 og27.

Grundejerforeningen har som tidligere nævnt indgået aftale med kommunen om, at der vil blive lagt
asfaltslidlag på hele vejen. Det kan gøres for vaesentligt billigere penge, da det er dyrere at udføre mindre
reparationer frem for at pålægge nyt stidlag på hele vejen. Vi håber derfor også i fremtiden, at kunne få
pålagt nyt asfaltslidlag til rimelige priser.
Vi har 17 boligveje i området, og de 12 er nu igangsat. Vi regner med, at de sidste 5 mindre veje vil blive
igangsat næste år, så vi kan have nyt slidlag overalt i2A19.
5. Vedligeholdelse af veje og fortove
Vi vil fremover ikke foretage asfaltreparationer, da alle veje inden for en kort årrække vil få nyt

asfaltslidlag.
Bestyrelsen har besluttet, at når der fremover bliver pålagt nyt asfaltslidlag efter
fjernvarmereparationerne, vil renovere fortovene løbende hermed. På de færdigasfalterede veje, har vi
sidste år udskiftet 50 fliser. Når de 3 næste veje er asfalteret i år, vil der blive udskiftet defekte fliser.
6. Samarbejde med kommunens driftsafdeling
Bes§relsen har i lighed med sidste år haft et godt samarbejde med kommunens driftsafdeling på
forskellige ting i vort område. Der er tale om
Asfaltering af vore veje og brostensomlægninger
Udskiftning af defekte fliser på stamvejen
Braending af ukrudt om træer - på fortove og veje
Der er tale om vinterafdaekning af traeer mod salt

-

Vi har stadig en aftale med driftsafdelingen om fejning af vore boligveje, derved 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
(Datoerne er 19. April og2A. September)
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Vi har nu også gennem kommunen fået kontakt til deres samarbejdspartner for rensning af
regnvandsbrønde. Vi har derfor fået renset vores brønde til ca. halv pris.
7. Legepladser
Der har ikke været udgifter til legepladser i år.
Bestyrelsen har dog modtaget et tilbud på nyt legeredskab for børn i alderen 8 år og opefter, for at
forbedre området på det nordlige grØnne areal.
Bestyrelsen anbefaler dette forslag, som er optaget som forslag under pkt. d. til denne generalforsamling.
8. Gartner
Vores gartner er - Kruse Anlæg v/Jan Kruse Godtfredsen.

-

Han har foretaget beskæring af buske
Han har foretaget istandsaettelse af Petanque banen, hvilket fremover vil ske hvert år, da

-

Han har foretaget græsslåning overalt
Han har fjernet brækkede grene fra træer
Han har udskiftet 50 defekte fliser på 2 allerede asfalterede veje
Og endelig har han foretaget snerydning af vejene.

den nu benyttes af beboerne

9. YouSee / Phebo Antenneservice
YouSee har lukket for radiosignalerne her i vinter. Ellers har leverancen af signalerne været som forventet
på nær nytårsaften.
Phebo har udført diverse servicearbejder, som forventet.
Sidste år var der problemer med signalet på flere ejendomme. Efter gennemganB af disse blev problemet
løst ved udskiftning af en forstærker.

10. Diverce
1. Arbejdsplan

for bestyrelsen er lagt på hjemmesiden, så I ved, hvem I skal kontakte.

2. Der er udarbejdet en ny hjemmeside.
3. Vi følger stadig op på græsslåningen på HOFOR-arealet, og det finder sted jævnligt.

4. En grundejer har henvendt sig om opsætning af festtelt på de grønne arealer. Bestyrelsen
har sagt nej grundet larm mod naboer, urinering m.v.
5. Festlokalerne op mod vor forening har efter klager over støjgener modtaget påbud fra
kommunen om, at levende musik ikke må finde sted.
Endvidere er problemet med placeret container på området løst også efter påbud fra
kommunen om fiernelse.
6. Bes§relsen vil i lighed med sidste år tilskrive de grundejere, som ikke s6rger for
bekaempelse og renholdelse af ukrudt mod stamvej og boligvej. Få det nu gjort!
7. Fastelavnsarrangementet forløb igen tilfredsstillende med stor deltagelse og godt vejr.
Det var så min beretning til generalforsamlingen.
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jeg vil sige tok for godt somorbejde til mine bestyrelseskollegoer.

Kommentarer til formandens beretning:
Torben Petersen, 95: Nu blev jeg lige mindet om i formandens beretning omkring fejning af vejene. Jeg er
så uheldig at bor til sidst på vejene, så kunne vi ikke bede dem om at feje hele vejen. Den første gang stod
manden ud og fejet det hen så maskinen kunne feje det, det er ikke sket siden.
Svar fra bestyrelsen, Erik: Det skulle bestemt ikke være noget problem overhovedet, så det beder vi dem
lige om.

Dirigenten: Formandens beretning hermed godkendt.

C. Regnskab og Revisionsprotokol
Kasserer Arenth Harvig redegjorde for de enkelte poster i regnskabet.
Dirigenten oplæste revisionspåtegningen til regnskabet.

Kommentarer til regnskabet:
Karsten Olsen, 178: Jeg kunne bare godt tænke mig at vide hvorfor der er 251 husstande som betaler til
YouSee, når der er 267 husstande i grundejerforeningen.
Svar fra bes§relsen, Arenth: Det har du faktisk ret i og det har der været i et par år og det var beboer
som mente de skulle fritages, det mente vi så ikke if6lge vores vedtægter og forlagde dette vores advokat
som efterfølgende sagde at han sagtens kunne tage den videre men at vi formentlig ville tabe og derfor
skulle betale alle sagens omkostninger. Det takkede vi så pænt nej til og accepterede det og samtidig har
vi jo hørt fra andre boligforeninger at man altså ikke kan tvinge medlemmerne uagtet hvad der står i
deklarationer eller vedtægter, derfor denne forskel.

Dirigenten: Regnskab hermed godkendt.

D.

lndkomne forslag
Vi har modtaget 2 indkomne forslag til generalforsamling.
1. Nyt debatforum til hjemmesiden
Klaus Richter,2Ttz Mit forslag gik på at få genetableret et debatforum til den nye
hjemmeside, da medlemmerne kunne skrive til hinanden og en mailtil bestyrelsen ikke var
synlig nogen steder. Dette forespurgte jeg om og fik en besked om at det var for dyrt, så hvad
er prisen for dette? Og samtidig fik jeg af vide at beslutningen om at nedlægge
debatforummet var truffet på et bestyrelsesmøde, men hov hov har man 2 bestyrelsesmøde
referater.
Svar fra bestyrelsen, Jesper: Ja, det er korrekt at der blev taget en hurtigt omkring fjernelse
debatforum og billedarkiv på den nye hjemmeside. Vi indkaldte til et møde hvor Mogens,
Arenth og Jesper traf beslutningen om fjernelse af dette, grundet brugen i antallet for 2015
men også fordi den nye hjemrneside pludselig var gået "live" et par dage tidligere, så tiden var
imod os og derfor denne beslutning.
Peter Rasmussen, 259: Jeg er tidligere webmaster på vores hjemmeside og jeg kan ikke forstå
hvorfor et debatforum skal være så dyrt - min den var gratis. Billedarkivet var gratis. Så det vil
sige at vi er gået over til at skulle betale en hulens masse penge for en hjemmeside der kunne
være udført gratis. Så hvor kommer alle de tal fra, jeg gjorde det gratis og det meste kan man
finde på nettet. Men det er selvfølgelig rigtig hvis man udliciterer det til fremmede
mennesker, så koster det.
Svar fra bes§retsen, lesper: Vi vurderede i denne digitale verden vi lever i, at den opsætning
og hvad tilhøre og så de problemer vi har haft, undskyld med webmasteren med at få lagt bla.
referaterne på hjemmesiden, at på baggrund med dette at der måtte gøres noget og da
hjemmesiden formentlig er lavet for temmelig mange år siden, at denne havde behov for en
"brush up" og derfor tog bestyrelsen denne beslutning at få lavet denne nye hjemmeside, da
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vi i virkeligheden havde fundet et ganske godt tilbud og efterfølge kunne konstatere at
hverken debatforum eller billedarkiv blev brugt, så selve omkostnlngen var temmelig lille.
Klaus Richter, Z7l: Eftersom det er stillet som et forslag til generalforsamlingen, så bør der
være en afstemning til det.
Hilmer Jørgensen, 188: Jeg er 6n af de 5 som har brugt vores debatforum som vi netop har
hørt her og jeg har savnet det og har savnet det her inden generalforsamlingen, her havde jeg
nogle små tinB jeg gerne ville have skrevet ud i debatforummet til bestyrelsen. Jeg støtter den
redegørelse som der er kommet, men støtter at der skal en afstemning til. Og med hensyn til
webmasteren og indtit det blev nedlagt har jeg været ganske godt tilfreds med den gamle
hjemmeside som jeg syntes bruges for lidt af bestyrelsen og vil derfor gerne opfordre for at
stemme for et debatforum og det behøver ikke koste kr. 15.000 når nu den gamle webmaster
kunne gøre det gratis.
Svar fra bes§relsen, Erik Jeg har ikke så meget forstand på det, men som Jesper forklarede
syntes vi også at hjemmeside havde behov for at "friske" den lidt op. Selve prisen for en ny
hjemmeside lå på kr. l-0.000 uden dette debatforum og billedarkiv. Så det er et skøn fra
bestyrelsens side på denne ændring. Men det er stillet som et forslag og det skal der
selvfølgelig stemmes om.
Svar fra bestyrelsen, Mogens: Jeg syntes det er forkert at sige vi ikke bruger hjemmesiden i
bestyrelsen, for det gør vi og det med at vi ikke vil have en gratis hjemmeside, det vil vi meget
gerne. Men Peter du ved også godt at det hat taget meget lang tid hver gang vi skulle have
lagt noget ind, hvert referat har vi skulle rykke for flere gange og det var det vi ikke kunne leve
med og derfor valgt vi at få en ny hjemmeside hvor vi selv kan lægge referater ind direkte. Jeg
ved ikke om det var war nok.
Steen JØrgensen, 186: Jeg har også været med til at bruge debatforummet og skal ikke her
sige om det er kr. 10 eller kr. 15.000 værd at få et debatforum igen. Men det bekymre mig lidt
mere er at det bliver sagt at det er besluttet på et bestyrelsesmøde. Hvis det bestyrelsesmøde
referat var blevet lagt frem som alle de andre, så havde vi ikke behøvet at stå her oB
diskuterer det, for så kunne alle jo have set var som var besluttet af bestyrelsen og hvad
konsekvenserne havde været hvis man skulle have haft et debatforum eller ej.
Men noget andet som bekymre mig mest er at vi engang besluttet at vi skulle have åbenhed
og bestyrelsesmøderne skulle lægges frem og som Klaus spurgte lidt om har vi 2 bestyrelses
referater og det kom der vist ikke noget war på, men det kunne være godt hvis der gjorde det.
For at komme tilbage til debatforummet og billedarkivet, så viljeg sige at hvis vi skal betale et
sted imellem kr. 10-15.000 for et debatforum og måske kr. 10.0ffi for et billedarkiv, jamen så
er vi næsten oppe på kr. 25.000, så spørgsmålet er om det er det værd. Der syntes jeg jo nok
vi har lige fået ny hjemmeside, så lad os se på den og bruge den og så kan bestyrelsen evt. til
næste generalforsamling undersøge hvad det koster at lægge det op og så stille det som et
forslag, om vivil investerer kr. 25.000 for at få et debatforum og billedarkiv. Og da må jeg
indrømme at til den pris, kan jeg godt undvære det.
lntet navn, eller nr.: Jegføler bare lyst til at sige, at jeg har været inde og benytte
hjemmesiden - sjældent. Men noget af det som jeg har kigget efter er de der billeder, som så
ikke har været lagt op. Men kunne det måske hænge sammen med at den er tung og
besværlig og måske kunne det være med til at der skulle komme nye og friske billeder på, i
stedet for at fjerne billedarkivet helt.
Men jeg syntes også det lyder som om at bestyrelsen og webmaster måske har en indbydes
fight, men det lyser som om I ikke lige har spurgt ham med undervejs.
Svar fra bestyrelsen, Erik: Det er rigtig som der bliver sagt før, vi ikke har spurgt webmasteren
undervejs, men årsagen til dette er at man har foretaget rykning og rykning for at få det på
plads og når det ikke sker så har man forslået om det ikke var en id6 at vi fik en mere
moderniseret hjemmeside og som der er blevet forslået så skal der en afstemning til og så må
vi i bestyrelsen kigge på om det er muligt at med til næste år om hvad det kræver at få et
debatforum og billedarkiv og så kan vijo tage det med næste år om vi ønsker at udvide
hjemmesiden. Men vi kan ikke lave om, hjemmesiden køre og det har kostet ca. kr. 10.000 for
at få etableret den nye hjemmeside, bare til orientering. Men der er ikke tale om at gemme
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noget som helst, det er blot meget teknisk og det er for mit vedkommende ikke noget som
siger mig så meget. Men ingen fight, vi har blot besluttet at nu skulle vi have en ny
hjemmeside.
Per Aalstrup, 52: Nu sad vi lige dernede og kiggede på det omkring hjemmesiden. Og det er jo
pære nemt, vi skal bare lave en Facebook gruppe -en lukket Facebook gruppe, som kunne
hedde Højgårdstoften eller hvad som der kunne besluttes. Der kan alle lægge ind på.
Svar fra salen: Nej, der var flere som ikke var medlem af Facebook og derfor ikke ønskede

dette.
Per Aalstrup, 62: Så kan man være med eller lader vær'. Men det var bare et forslag. Og så
koster det ikke noget
Svar fra bes§relsen, Erik: Første tilbud vi modtog, var med en Facebook adgang, men her
valgte bestyrelsen at takke nej. For der var nok mange her i foreninten som ikke var medlem
af Facebook og vi mener alle skal kunne kommunikerer, men ikke den vej igennem.
Pedersen, t23z Jeg skal ikke gå ind i dialoggen om det skal være gratis eller ikke gratis. Men
hvis noget er gratis så må man også forvente at der er lidt ventetid. Den gamle hjemmeside
syntes jeg måske var lidt afdækket, den nye må jeg indrømme har jeg først lige set nu og kan
da godt se den er blevet lidt mere morderne om bestyrelsen må bruge det her beløb eller ej,
det skaljeg ikke dømme, men man kunne have sagt til gamle webmaster hvis dette her ikke
kommer til at køre så er vi nød til at se os om efter noget andet. Facebook er en god ting hvis
man vil have det, men vi er nok en aldersgruppe hvor vi ikke alle sammen har det, så det er
nok ikke traekke ned over hovedet.
Torben Hansen, dirigent: Disse kr. 15.000. Er det en engangsbetaling eller er der noget
vedligeholde lse efterfplgende.
Svar fra bestyrelsen, Jesper: Det som bestyrelsen er oplyst er at man indkøber nogle plugin til
hjemmeside og derefter retter man dem til alt efter hvordan man ønsker at bygge det op og
det er derfor det er svært for os at give en mere præcis pris. For når man sidder og bygger
dette så er der nogle ting som pludselig skal ændres- Det kommer også an på det setup man
ønsker, skal det f.eks. være lukket så andre udefra ikke kan logge ind på vores.
Vi havde sendt et oplæg og de kan ikke komme med et bedre bud end de som er kommet og
derfor har vi fundet frem til denne pris. Måske for hØjt sat. Det næste er vores billedarkiv, jeg
ville medglæde have et billedarkiv, hvis det blev brugt. Hvis vi fik lavet dette billedarkiv, hvem
skulle så står for det, tage billeder osv. og nogle tager med en smartphone, andre med et lille
kamera og nogle med et spejlrefleks, det kunne godt vaere bestyrelsen. Men der er nogle som
skal tage billederne. Og det har også været udfordringen indtil nu og derfor tog vi den
beslutning at det ikke skulle med.
Afstemning / håndsoprækning: For. 4 stk - lmod: alle andre
Forslaget blev derfor nedstemt

2.

Nyt legeredskab til grønt areal
Bestyrelsen, Jesper: Fremlagde deres forslag om en ny legeplads. Formanden gik
efterfølgende op og tilkende gav at det var hele bestyrelsen som bakkede op om dette nye
legeredskab.

Kurt Lauridsen. 184: Jeg har blot et spørgsmål om man har fået flere tilbud eller kun har fået
det ene og hvis der er givet rabat på kr. 40.000 og de er fratrukket, så er der jo ingen grund til
at skrive det. Og så lige en sidste ting, behøver det absolut at blive betalt det første år.
Hilmer lOrgensen, 188: Jeg har undersøgt loven og det er ikke tilladt at diskriminere, for her
skriver bestyrelsen at man ønsker at etablerer et legeredskab i alderen fra 8 år og efter, det
syntes jeg er en diskrimination af børn under de 8 år og det forstår jeg ikke hvorfor man gør.
I øvrigt talte vi for nogle år siden omkring legepladsen og igen i år tager vi det op og jeg høre
til de gamle som ikke vilvære med til at give alle de penge for en legeplads. Nu har vi fået
nedlagt institutionen oppe på Rugkærgårdsvej som benyttede den og jeg anbefaler derfor at
der stemmes nej.
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Per Aalstrup,62: Jeg bor sådan set lige ud til legepladsen og er der nogen af jer som ikke har
været børn, er der nogen af jer som ikke har leget på en offentlig legeplads - det var der heller
ikke. Det kan ikke være rigtigt, bare fordi vi er blevet et guldbryllups kvarter at vi ikke kan
gøres noget for vores børn, børnebfin og oldebørn. I vil ikke ofre den formidable sum
svarende til 20 cigaretter om dagen, det kan ikke være rigtigt. Jeg syntes det er under al kritik
at man ikke kan ofre nogen små penge, det kan da godt være institutionerne kommer og
bruger vores legeplads, det har de altid gjort. Vi har også brugt legepladserne de offentlige og
lige pludselig vil vi ikke ofre nogen penge, det er under al kritik og ikke til at accepterer.
Svar fra bes§relsen, Erik: Jamen det er korrekt, det vil vi jo heller ikke accepterer for det er jo
som tidligere nævnt bestyrelsen som anbefaler at vi stemmer ja til dette nye legeredskab. Det
er bl.a. derfor vi deler det lidt op, så det er til at have med at Eøre. Sidste gang blev for stor en
mundfuld og de kr. 600,00 som deles over 2 gange var til at have med at gøre. Det er korrekt
med de kr. 40.0OO, de brude ikke have stået der, det er et billede som er kommet fra firmaets
side af. Men de er altså allerede fratrukket.
Vedrørende diskrimination, det er vi kede af for selvom der står det er til børn over 8 år, så
man alle benytte legeredskabet.
Pedersen, 123: Det eneste som mangler i planen er nogle bænke, for alle dem som er gamle
og sure og det skal vi ikke have det her. Så kan de går der over og få glade for pengene når
børnene hygger sig.
Steen Jørgensen, 426: Jeg må indrømme jeg ved ikke om jeg er for eller imod, men der er en
ting og det er optil forsamlingen. Men jeg vil gerne spørge om at der står her anskaffelsen er
kr. 165.OOO er det hele prisen eller kommer der pludselig en overraskelse.
Svar fra bestyrelsen, Erik: Det er den fulde pris inkl. montering, så der kommer ingen
overraskelse. Der er også tilknyttet en ekstra rabat da vi også vil få en elefant rutschebane
leveret samtidig, ganske gratis. Men bænke har vi mange af, der er netop opsat 2 nye hvor vi
afholder fastelavn og så er der ligeledes ån nede ved petanquebanen som endelig benyttes.
Men mangler der bænke vil bestyrelsen meget gerne indkøbe flere, Jeg sad og nyd solen i går
med min hund på bænken som er placeret ved det separate gyngestativ og hvor det nye
legeredskab var tiltaenkt.
Fra salen: Det er jo kun for børn på 8 år og opefter...
Pedersen, 123: Hvis det bliver vedtaget Hilmer, så tager jeg en tur med dig
Hilmer lØrgensen, 188: Det kan godt være det er spøg det her og det er det også. Men det er
også alvor, når dette her bliver printet på tryk så er det juridisk og det skal man tage hensyn til
og så kan vijo sige om legestativerne at det er for alle børn. Vi har nogle oldebørn en på 6 år
og 6n på 8 år og så vil forældrene spørge hvorfor ham på 6 år ikke være der og derfor syntes
jeg ikke det er rigtig, at skrive det er fra I år.
En anden ting er til 6n af de tidligere talere, når jeg stemmer nej så er det ikke på grund af
rygningen af 40 cigaretter om dagen, jeg har ikke r6get i75 år, så hvad det angår, skulle jeg jo
nok have råd. Men man har vel lov at tilkendegive sin mening.
Kurt tauridsen, 184: Jeg tror hvis man betaler den legeplads med formue i foreningen, der er
jo ingen grund til at foreningen har alle de penge stående. Der bør være noget på den
legeplads, det stemmer jeg for. Men ved ikke om der kan stilles til forslag til en ekstra ordinær
generalforsamling af det blot er flere tallet som tager en beslutning og så her stillet til at
finansiering er at man betaler med formuen. Måske kunne man også få nogle flere tilbud.

Afstemning/skriftlig:

Fc.rr:

60

stk'

lnrod: 39 stk.

-

Blanke 7 stk

Svar fra bes§relsen, Erik: Bestyrelsen skal beklage at det ikke blev vedtaget, vi kom med et
forslag her som vi mente var godt og ikke som sidst hvor det blev nedstemt. Det positive vi
kan se er at der er stemning for det, men ikke et kvalificeret flertal. Men vi overvejer
situationen og vender tilbage om ikke andet til næste års generalforsamling.
Torben Petersen, 96: Vores dirigent at det er 2/3 dele af de fremrnødte, men det ændre nok
ikke så meget. Men er det med eller uden fuldmagter.
Torben Hansen, dirigent: Det er med fuldmagter.
Side 8 af 10

Skrevet af
Jesper Reichardt
10-04-2017

Torben Petersen, 96: Men de er jo ikke fremmødte.
Forslaget blev derfor nedstemt, da2l3 dele ikke stemte for

E.

Fastsættelse af næste års kontingent
Kasserer Arenth Harvig gennemgik budgettet.

Kommentarer til budgettet:
lngen kommentar.

Dirigenten: Budget 2015 hermed godkendt.

F.

Valg af formand, næstformand eller kasserer
På valg er næsteformand Gert Petersen, L40 - genvalgt
På

valg er kasserer Arenth Harvig, 165 - genvalgt

G. Valg af bes§relsesmedlemmer og suppleant
På

H.

valg er Finn Larsen, 158 - genvalgt

Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er revisor Steen Jørgensen, 426 - genvatgt
På

valg er revisorsuppleant Klaus Richter,2Tt - genvalgt

Eventuelt
Hansen, 269: Nu faldt forslaget med legepladsen, jeg kan se der er et kæmpe oversku, samt at jeg
kan se vi sidder her sammen med det grå guld. Så ikke for at fornærme nogen, men mit forslag er
at bestyrelsen indkøber 3 hjertestartere til grundejerforeningen. Vi lever jo ikke for evigt og den
nærmeste sidder i dag i Meny og det er ingen hemmelighed at de lukker kl. 19:0O. Nu arbejder jeg
selv med det til daglig og jeg ved hvor meget de betyder og man kan investerer, den koster ca. kr.
10.000 pr. stk inkl. service aftale og jeg foreslår bestyrelsen at de finder nogle firmaer som kan
sætte hjertestarter op. Jeg bor i nr. 269 og den kan sidde i min carport, da den skal sidde i et
opvarmet skab, det kunne være nede ved formanden i den anden ende og det kunne være ved
kassereren som bor midt på eller ved petanque banen, den skal blot sidde i et opvarmet skab.
Svar fra bes§relsen, Erik: Vi vil overveje det og se på hvor der i dag er hjertestartere i området.
Torben Hansen, dirigent: Man kunne også sætte en hjertestarter nede ved højgården, men ved
ikke om det er for langt væk.
Hansen, 269: Jeg syntes bestyrelsen for nemt henover mit forslag. Den nærmeste hjertestarter
sidder i Meny. Og jeg er villig til at have en hos mig og så kunne der være en i den anden ende.
Finn Larsen, 158: Det vil jeg gerne støtte for jeg er en af dem som har ligget og haft behov for
hjælp, jeg fik gudskelov den nødvendige hjælp. Vi ved at der er flere i området som har været ude
for dette og derfor kunne gøre brug afdisse hjertestartere. De beboere som evt. har disse
monteret kunne modtage en gave eller et symbolsk beløb, for at have sådan 6n siddende og for

den strøm som bliver brugt.
Hansen, 259: Der er endnu 6n som har givet tilsagn om at de ønsker, at have en hjertestarter
hængende hos dem {nr.2291. Men det er tiden som det drejer sig om og ambulancerne kan være
langt væk og det kan være katastrofalt.
Kurt Lauridsen, 184: Man behøver ikke vente til næste år, dette er et beløb indenfor grænsen som
bestyrelsen kan råde over og jeg vil da personligt forslå at den sidder ved vores kasserer da det er i
midten af det hele og har et flot plankeværk.
Svar fra bes§relsen, Arenth: Jeg syntes det lyder lovende, men problemet er vel ikke bare at
sætte den op. Det kræver vel også noget uddannelse / undervisning.
Torben Hansen, dirigent: Der er noget brugsanvisning og vejledning på dem.
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Svar fra bestyrelsen, Erik: SelvfØlgelig vil vi undersøge mulighederne omkring en hjertestarter.
Men vi skal lige skabe os et overblik, hvor findes der nogen.
Hansen, 2592 Man kan gå ind på en app som hedder hjertestarter og i sidder sikkert alle sammen
med en smartphone og så kan I gå ind og finde den nærmeste hjertestarter.
Hilmer Jørgensen, 188: Jeg støtter dette initiativ omkring hjertestarter. Men kan ikke se det er et
forslag for så kunne man blot have indsendt det tilgeneralforsamlingen. Jeg har ingen app på min
telefon, jeg har bare en almindelig telefon. Men det skal undersøges.
Svar fra bestyrelsen, Erik: Vi undersøger det hele nærrnere omkring en hjertestarter.
Torben Hansen, dirigent: Ieg ved ikke om man kan få trygfonden til at sponsorer til sådan noget,
de giver jo så meget til den slags.
Jørgensen, 179: Jeg syntes det er en glimmerende ide omkring hjertestarter. Men de skal ikke
sidde i yderpunkterne, det bør siden i midten af højgårdstoften.

Formanden: Tak til dirigenten og tak til forsamlingen.
Godkendt af:
Referent

/

tr/q.

r?

;
:
I

/
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