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Referat af den 48. ordinære generalforsamling afholdt den 17. april 2018
Kulturcentrets A sal, Poppel Al16 12, 2630 Taastrup.

i

til generalforsamlingen:
Valg af dirigent og stemmetællere
Protokol, beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Dagens orden

A.
B.
C. Regnskab og Revisionsprotokol
D. lndkomne forslag
E. Fastsættelse af næste års kontingent
F. Valg af formand, næsteformand eller kasserer
G.
H.

L

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

A. Valg af dirigent og stemmetællere
Valget blev Torben Hansen.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.
Stemmetællere blev valgt ved hvert langbord. Tilstede var L14 stemmeberettigede, heraf 21 med
fuldmagt.

B.

Protokol, beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Jeg har i lighed med tidligere år inddelt beretningen ien række punkter. Vi skaltale om
1. Forslag fra grundejer
2. Ny lokalplan
3. Kloakker
4. Fjernvarmerenovering
5. Vedligeholdelse af veje og fortove
6. Samarbejde med kommunens driftsafdeling
7. Legepladser
8. Gartner
9. Lukning af HOFOR kildeplads
10. YouSee
11. Diverse

1. Forslag fra grundejer
Den 15. juni sidste år blev der afholdt ekstraordinært generalforsamling om opførelse af legeredskab.
Dette blev nedstemt, da det krævede 2/3 flertal. Der er til denne generalforsamling indkommet et forslag
om opf6relse af et legeredskab fra en grundejer. Dette vil blive behandlet under pkt. O.
2. Ny lokalplan
Vi har igen værettilflere møder iforbindelse med den kommende lokalplan. Detforventes desværre
stadig at tage et sted mellem 5 og 10 år før en endelig godkendelse af den ny lokalplan foreligger. Årsagen
til dette oplyses fra kommunen, om at det handler om den ny bydel i Hedehusene kaldet "Nærheden",
kommende vandland, nyt rådhus, nyt boligområde ved Høje Taastrup og meget andet.
Vi har derfor udarbejdet et administrativt tillæg til de eksisterende deklarationer, hvor dette er muligt.
Det midlertidige administrative tillæg vilvære gældende efter kommunens godkendelse og indtil ny
lokalplan vil blive godkendt. Desværre tager dette også tid.
Carporten ved nr. 52 er ikke opført i henhold til deklarationen. Vi har igennem flere år rykket kommunen
for at tage stilling hertil. Kommunen har erkendt, at denne er godkendt på trods af deklarationens
indhold, men vil ikke gØre noget i sagen.
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3. Kloakker
Kommunen har nu foretaget fotografering af de sidste af vore kloakker for regnvand og udbedret skader
herved. Fjernvarmen er derfor nu i gang med de sidste arbejder.
4. Fjernvarmerenovering
Renoveringen er nu godt i gang med de sidste veje, og status på sagen er følgende:

1.. Fjernvarmearbejder fra nr. 52-74,76-1\8,1"03-133,
blive pålagt til sommer.

2.

135-165 er udført og nyt asfaltslidlag vil

Fjernvarmearbejder på de sidste fem af vore veje er nu igangsat, der er tale om vejene 71101, 28-50, 39-69, 1,2-26 og 23-37 tillige med brostensomlægning på de samme veje mod
sta mvej. Arbejdet forventes på begyndt i uge 14, 1-6, 18, 21. og 24 og fo rve ntes afsluttes for
fjernvarmens vedkommende til sommer.

Grundejerforeningen har som tidligere nævnt indgået aftale med kommunen om, at dervil blive lagt
asfaltslidlag på hele vejen. Det kan gøres for væsentligt billigere penge, da det er dyrere at udføre mindre
reparationer frem for at pålægge nyt slidlag på hele vejen. Vi regner med, at også i fremtiden at kunne få
pålagt nyt asfaltslidlag til rimelige priser.
Alle boligveje er nu igangsat. Vi regner med pålægning af asfalt i201,9. Vivil derefter have færdiggjort alle
fjernvarmea rbejder og asfaltarbejder.
5. Vedligeholdelse af veje og

fortove

Bestyrelsen har som tidligere nævnt besluttet, at når der bliver pålagt nyt asfaltslidlag efter

fjernvarmereparationerne, vil de renovere fortovene løbende hermed. På de færdig asfalterede veje fra
sidste år vil der blive udskiftet 300 fliser inden sommer. Når de næste 3 veje er asfalterede i år, vil blive
udskiftet defekte fliser sidst på året eller først til næste år.
5. Samarbejde med kommunens driftsafdeling
Bestyrelsen har i lighed med tidligere 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
Brænding af ukrudt om træer - på fortove og veje
Vinterafdækning af træer 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

- pågaeldende dato vil blive angivet på vor hjemmeside.

Vi har nu også gennem kommunen fået kontakttilderes samarbejdspartnerfor rensningaf
regnvandsbrØnde. Vi har derfor fået renset vores brønde til ca. halv pris.
7. Legepladser
Der har ikke været udgifter af betydning til legepladser sidste år. Vi forventer istandsættelse af
legeredskaber i sandkassen i år.
8. Gartner
Vores gartner er - Kruse Anlæg v/Jan Kruse Godtfredsen

-

med hvem vi har indgået en ny femårig kontrakt

på fornuftige vilkår.
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-

Han har foretaget istandsættelse af Petanque banen, hvilket fremover vil ske hvert år, da den
nu benyttes af beboerne
Han har foretaget græsslåning overalt
Han har fjernet brækkede grene fra træer
Han har udskiftet defekte fliser på allerede asfalterede veje
Snerydning af vejene (ikke foretageti 2017 /201,8).

Vi er meget tilfredse med gartnerens arbejde.

9. Lukning af HOFOR kildeplads
HOFORs indvinding af vand fra kildepladsen op til vort område lukker ved udgangen af 2018. Dette har
betydning for forhøjet vandstand og dermed mulighed for vand i kældre. Grundvandstanden er ca, 2,5 meter nede, så det vil kræve en stor stigning for at det får betydning for vore krybekældre. Lukningen
skyldes at vandforbruget de sidste år er halveret.
Der vil blive indkaldt

til borgermøde herom af kommunen, Bestyrelsen følger

3

sagen og har kontakt til

kommunens ansvarlige chef herom.
10. YouSee

Vi modtog et tilbud fra YouSee i juni 20!7 på opgradering af vores antenneanlæg, hvor YouSee tilbyder at
afholde alle udgifter på i alt 393.000 kr,, mod at vi tegner en 60 måneders bindende signallevering.
Efter modtagelsen af dette tilbud afholder vi møde med YouSee for at gennemgå tilbuddet nærmere, Der
var flere spørgsmål til det fremsendte tilbud, hvorfor YouSee vil fremkomme med et nyt tilbud.
Dette tilbud bliver imidlertid først modtaget ultimo 2017 og indeholdt, at alle fordelerne flyttes væk fra
krybekældrene og placeres for enden af hver husrække. Dette tilbyder YouSee for 2.078.000 kr., heraf skal
Grundejerforeningen selv betale 750.000 kr. Der er stadig 60 måneders bindende signallevering.
Der blev afholdt nyt møde med YouSee i februar i år og hvor begge tilbud blev gennemgået. Vi var ikke
tilfredse med YouSee's tilbud og YouSee foreslog at beregne et 3. tilbud uden omkostninger for
grundejerforeningen og med 5 års bindende signallevering, hvor vi endvidere kunne beholde vores
n

uværende servicetekni ker.

YouSee lovede at fremkomme med tilbud så rettidigt, at vi kunne behandle det inden
generalforsamlingen. Vi har stadig intet hørt fra YouSee.

11. Diverse

L.
2.

Husk at arbejdsplan for Bestyrelsen er lagt på hjemmesiden, så I ved hvem I skal kontakte.
Ny hjertestarter vil blive opsat ud for nr. 133 her i foråret, som pålagt Bestyrelsen på sidste års
genera lforsa m ling.

3.
4.

Vi følger stadig op på græsslåning på HOFOR-arealet, som jævnlig finder sted.
For at holdt vort område pænt, vil Bestyrelsen i lighed med sidste år tilskrive de grundejere (23

i

for bekæmpelse og renholdelse af ukrudt mod stamvej og boligvej.
Fastelavnsarrangementet forløb igen tilfredsstillende, dog med 2 sygemeldte fra Bestyrelsen.

201-7), som ikke sørger

5.

Det var så min beretning til generalforsamlingen.
Og

ieg vil sige tak for godt somorbejde til mine bestyrelseskollegøer.

Kommentarer til formandens beretning:
lngen kommentar hertil.

Dirigenten: Formandens beretning hermed godkendt.
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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 kommentar hertil.

Dirigenten: Regnskab hermed godkendt.

D.

lndkomne forslag
Vi har modtaget 1 indkommen forslag til generalforsamling.
1. Nyt legeredskab til et prisleje imellem 160-200.000
Henrik Drejer, 154: Fremlagde sit forslag til hvorfor han syntes et nyt legeredskab på det
grønne areal skulle indkøbes af bestyrelsen, da et tidligere lege redskab var blevet nedrevet
uden et nyt blev opstillet.
Svar fra bestyrelsen, Erik: Forslaget er ikke kommet fra bestyrelsen og derfor er der er ikke
lavet et oplæg som tidligere.
Årsagen til at tidligere legeredskab blev nedrevet var fordi det ganske simpelt var blevet for
farligt og dette ville vi ikke være bekendt i ejerforeningen.
Kurt Lauridsen, 184: Prisværdigt at komme med et forslag men mener at der skal komme et
mere konkret tilbud, der bør måske være et legeplads udvalg.
Hilmer J6rgensen, 188: Mener ikke dette er et forslag som der kan stemmes om.
Karsten Jensen, 156: For nogle år siden blev der lavet et legeplads udvalg og de kom med et
forslag som blev nedstemt, derfor syntes jeg dette forslag er acceptabelt.
Hilmer J@rgensen, 188: Mener stadig ikke dette er et forslag.
Svar fra bestyrelsen, Erik: Vi har hensat nogle midler til nyt antenneanlæg og disse rækker
absolut ikke til særlig meget og derfor kunne vi med foreningens godkendelse benytte disse
som betaling for et nyt legeredskab.
Dirigenten: Oplyste omkring reglerne for en afstemning.
Hilmer J6rgensen, 188: Beder om en forklaring omkring hvad der stemmes om, dette er ikke
et forslag.
Hanne Van Deurs, 151: Kan se at vi ved sidste og ekstra ordinære generalforsamling at der
blev snakket om en vedtægtsændring, men her er ikke noget nyt. Og kan se der faktisk har
været flertal alle de andre gange, men blot ikke stort nok
Svar fra bestyrelsen, Erik: Det er korrekt at vi skal kigge på en vedtægts aendring da dem vi
har er af ældre dato og det agter vi stadig at se på i bestyrelsen, men en sådan ændring skal
nemlig også vedtages med 2/3 dele før dette kan blive en realitet.
Mogens Kristensen, 185: Vi der stemmes Ja til dette forslag så er vores egen kapital brugt og
så er der ingen penge tilbage iforeningen.
Karsten Jensen, 155: Det er korrekt at egen kapitalen så vilvære væk. Men næste punkt på
dags orden er jo kontingent og her kan vi jo stemme om en forhøjelse og så har vi stadig
penge på kontoen.
HilmerJ@rgensen,188: Vi kan ikke komme med alle de forslag iforhold tilen kontingents
ændring, når vi nu skal stemme om det forslag som er forlagt.
Steen JØrgensen,426: Jeg er uenig med dirigenten omkring hvad som skal stemmes om. Der
er kun 6t forslag som der kan stemmes om intet andet.

Afstemning/skriftligt: For:55 stk- lmod: 59 stk (ialt 114 stemmeberettigede)
Forslaget blev derfor nedstemt, da2/3 dele ikke stemte for
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E.

Fastsættelse af næste års kontingent
Kasserer Arenth Harvig gennemgik budgettet.

Kommentarer til budgettet:
lngen kommentar hertil.

Dirigenten: Budget 2018 hermed godkendt.

F.

Valg af formand, næsteformand eller kasserer
På valg er formand Erik Molleru p, 29 - genvalgt.

G.

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

er bestyrelsesmedlem Jesper Reichardt, 106 - genvalgt.

Valg af suppleant blev Karsten Jensen, 156
H.

-

genvalgt.

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

er revisorsuppleant Claus Richter,2Tt- genvalgt.

Eventuelt
Karsten Jensen, 155: Jeg syntes når vi kigger på vores regnskab at vi gerne vil bruge kr. 1. mio om
året på fjernsyn og derefter benytter vi kr. 600.000 på bl.a. vedligeholdelse af de grønne arealer,
sne rydning og meget andet og så kan vi ikke benytte noget på fornyelse af nye legeredskaber
hvilket jeg syntes er rigtig ærgerligt. Men godt arbejde af bestyrelsen.
Ole Ram, 12: )eg syntes man som minimum burde kigge på at få sat 2 gynger op på det første
stativ i stedet for kun 6n, så kan man gynge sammen.
Svar fra bestyrelsen, Erik: Det vil bestyrelsen da gerne se på vi har jo bemyndigelse til at kunne
benytte op til kr. 50.000 om året. Vivil da gerne kigge på det, men det er ikke meget man får for
dette beløb.
Hilmer JØrgensen, 188: Jeg vil gerne takke bestyrelsen for deres arbejde trods vi ikke altid er
enige. Tak

Mogens Petersen, 136: Er der nogen af dem som stemmer nej som kunne fortælle om hvorfor der
stemmes som der gør, er det pengene eller hvad er det? Dem som har børn og børnene børn går
ned hos Birkelunden og benytte deres legeplads og det er ilde set. Og korrekt vi kan ikke rigtig gå
ud og bruge et beløb på kr. 50.000 når det netop er nedstemt.
Hilmer JØrgensen, 188: Jeg har som sådan ikke noget imod en legeplads og har gentagne gange
opfordret til at stemme nej til en legeplads, men syntes ikke forslaget i aften er i orden.
Jesper Reichardt, 105: Jeg står her med forslaget som blev forelagt på generalforsamlingen sidste
år og det kostede kr. 165.000 som er lig dette prisforslag som er kommet med iaften, hvad er
forskellen dette forslag og det andet forslag der er stemt nej begge gange og der er derfor ikke
svaret på hvorfor man stemmer som man gør.
Hilmer Jørgensen, 188: I har tidligere præsenteret et meget dyrt forslag som vi ikke kunne
stemme ja til og det som blev præsenteret sidste år, kan ikke benyttes i år, da det er en ny
periode.
Hanne Van Deurs, 151: Jeg syntes forslaget fra sidste års forslag var meget fint og godt
gennemarbejdet forslag som gik på en egenbetaling og derved ikke gik ud over egenkapitalen i
foreningen. Men syntes forslaget i år måske ikke beskrev hvad man ønskede og måske derfor det
blev nedstemt.
Steen Jørgensen, 425: Der er blev spurgt om hvorfor man siger nej, jeg har stemt nej og det er
fordi at kommunens børnehaver gør brug af legepladserne og hvorfor skaljeg betale for det.
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Hvis bestyrelsen er smart så kan de jo genfremsende et forslag til næste år med deres projekt til
næste år på kr. 165.000 og så sætte kontingentet en smule op og så benytter egenkapitalen og

ganske kort efter kommer den op igen, men vores ejerforening har slet ikke behov for at have så
mange penge stående. Vi har masser af hensættelser så vores likviditet er ganske fin.
Finansieringen til en legeplads kan bestyrelsen sagtens sætte sig sammen og komme med nogle
forslag omkring afvikling over 12,24 eller 35 måneder så vil jeg da godt kigge på om jeg skulle
stemme ja til næste år.
Svar fra bestyrelsen, Erik: Vivil da gerne kigge på muligheder for et lignende forslag til næste år.

Formanden: Tak til dirigenten og tak til forsamlingen.

Godkendt af:

;"'%-zcrq
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