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Referat af den 49. ordinære generalforsamling afholdt den 09. april 2019
Ku ltu rce ntrets Koncertsa len l, Po ppe I A116 12, 2630 Taastru p.
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DAGSORDEN:

A. Valg af dirigent og stemmetællere
B. Protokol, beretning om foreningens virksomhed
C. Regnskab, revisionsprotokol
D. lndkomne forslag
E. Fastsættelse af næste års kontingent
F. Valg af formand, næsteformand eller kasserer
G.
H.

l.

i det forløbne år

Valg af bes§relsesmedlemmer og suppleanter
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 128 stemmeberettigede, heraf 27 ved
fuldmagt.

B.

Protokol, beretning om grundejerforeningens virksomhed i det forløbne år
ien række punkter. Viskaltale om

Jeg har i lighed med tidligere år inddelt beretningen

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

8. Nyt regulativ for husholdningsaffald
9. Diverse
1. Ny lokalplan
Vi har igen forsØElt at få svar fra kommunen efter utallige møder inden for de sidste 5 år. Nu har vi
modtaget et svar, hvor de igen beder os om at fremsende diverse oplysninger for et nyt
gennemsyn. Dette er afleveret til dem i en mappe ved et møde i 2017. Bes§relsen sætter derfor
det hele på standby indtil en ny lokalplan for hele Højgårdstoften kan udarbejdes.

2. Fjernvarmerenovering
Fjernvarmearbejdet på vores sidste 5 veje er nu færdiggjort. Der er tale om vejene 71-t}t,28-50,
39-69, L2-26 og23-37, tilligemed brostensomlægning på de samme veje mod stamvejen.

Grundejerforeningen har som tidligere nævnt indgået aftale med kommunen om, at der vil blive
lagt asfaltslidlag på hele vejen, det kan gøres for en væsentlig billigere penge, da det er dyrere at
udføre mindre reparationer, fremfor at pålægge nyt slidlag på hele vejen
Vi regner med, at påtægning af asfalt på de sidste 5 veje vil ske til forår/sommer.
Bestyrelsen er yderst tilfreds med forløbet af fjernvarmerenoveringen og samarbejdet med
fjernvarmen og kommunen.
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3. Vedligeholdelse af veie og

fortove

Bestyrelsen har som tidligere nævnt besluttet, at når der bliver pålagt nyt asfaltslidlag efter
fjernvarmerenoveringen vil vi renovere fortovene løbende hermed. På de sidste 5 veje vil der blive
udskiftet defekte fliser til sommer.
4. Samarbejde med kommunens driftsafdeling
Bestyrelsen har i lighed med tidligere år haft et godt samarbejde med kommunens driftsafdeling
på forskellige ting ivores område.
Der er tale om
Asfaltering af vores 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 vores boligveje, derved undgås en masse
grus og skidt på vejene. Næste fejning er i morgen tidlig - husk at fjerne biler fra vejen. Til
efteråret vil det blive den 10. oktober, hvor fejning finder sted.
Vi har problemer med vedligeholdelse på hæk og fortov mod stamvejen fra nr. 50 og 52.
Kommunen har påtalt dette.

Vi har gennem kommunen stadig kontakt til deres samarbejdspartner for rensning af
regnvandsbrønde. Vi får stadig renset vores brønde til cirka halv pris.
5. tegepladser
Der er udskiftet sand i sandkassen og alle legeredskaber i sandkassen er repareret og malet.
6. Gartner
Vores gartner er Kruse Anlæg vfian Kruse Godtfredsen med hvem vi har indgået en ny 5-årig

aftale på fornuftige vilkår.

r
r
r
r
!
.

Han har foretaget beskæring af buske og nedskæring af potentiler
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 (ca. 600 stk.)
Han har udskiftet sand i sandkassen

Vi er meget tilfredse med gartnerens arbejde.
7. YouSee

Fremtidssikring af YouSee's kabel-W er nu færdiggjort, så foreningen nu har et af de nyeste anlæg
samt fået udskiftet fordelerne under hvert hus. Bestyrelsen har evalueret, at udskiftningen er gået
rigtig godt, der er kun rapporteret ganske få fejl.

Dette er årsag til, at Bestyrelsens forslag under pkt. D, da det opgraderede anlæg, ikke giver behov
for hensættelser til reparation af antenneanlæg.
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8. Nyt regulativ for husholdningsaffald

Kommunen har udsendt et nyt regulativ om husholdningsaffald i høring til 30. april 2019.
Regulativet indeholder en total omlægning af vores affaldsafhentning, og skyldes at mindst 50% af
vores affald skal genanvendes fra 2022 efter lovgivning. Det indeholder bl.a. indsamling ved 3 stk.
24O liters beholdere og længere mellem tØmninger fra hver 2. uge til hver 8. uge.
Bestyrelsen vil efter generalforsamlingen mødes for at drøfte vores svar til høringen, men det vil
nok indeholde modstand mod de 3 beholdere - i en anden kommune kan man klare det med 2
beholdere med samme antal fraktioner og kortere mellem tØmningerne.
Endelig vil beholderne skæmme vores kvarter med 50 beholdere på en boligvej på 16 huse.

Endvidere må vi regne med en stigning i renovationsafgiften på 500
beholdere på omkring 2.500 kr.

-

800 kr., samt betaling for 3

Alle grundejere kan regne med at modtage brev i E-boks fra borgmesteren om den nye ordning.
Som nævnt vil Bes§relsen komme med et høringssvar

til kommunen.

9. Diverse
Husk at arbejdsplan for Bestyrelsen er lagt på hjemmesiden - så I ved, hvem I skal kontakte
Yi f ølger stadig op på græsslåning på HOFOR-arealet, som jævnlig finder sted
For at holde vores område pænt, vil Bes§relsen tilskrive de grundejere, som ikke sørger for
bekæmpelse af ukrudt og renholdelse af ukrudt på stamvej og boligvej
Bestyrelsen har i september udsendt orientering til grundejerne om grundvand, kurser for
hjertestartere - her var ca. 100 tilmeldte - samt YouSee arbejder
Bestyrelsen har ved politiets hjælp fået fjernet en defekt bil, der var hensat på en boligvej
Fastelavnsarrangementet forløb igen tilfredsstillende.
Det vor så min beretning til generofforsomlingen.
Og

jeg vil sige toklor godt somorbejde til mine bestyrelseskollegoer.

Kommentarer til formandens beretning:
Mogens Nielsen, 137: Jegvil spørge bestyrelsen om de har gjort sig nogen tanker om den
grundvandstigning og om de vil gøre noget ved det.
Formand, Bes§relsen har trukket sig fra dette efter sidste høring, det er heller ikke kommunen det er helt
op til den enkelte grundejer at sikre sig mod dette. Men ud fra de tegninger som kommunen har leveret
og som er udsendt til grundejerne er det højst usandsynligt at vores område og de grundejere som bor op
mod HOFOR bliver berørt.
Kurt lauridsen, 184: Det drejer sig om det nye skralde direktiv, hvor der netop har været afholdt høring
på kommunen hvor jeg deltog. Men det er faktisk muligt for et område som vores at få opstillet nogle
containere for de forskellige sorteringer, det kunne f.eks. være nede ved starten til Højgårdstoften ved
tra nsformerstationen.
Formand, Dette vil nok efter mit skøn først ske i2021, da der er mange ting som skal falde på plads først.
Når det hele er på plads, så vil vi kigge på det til den tid.
Pedersen, 123: Jeg syntes det er en dårlig id6 ikke at skulle lægge til side til reparation af antenneanlæg,
det skal nok komme på et tidspunkt og så er det rart at have.
Formand, Dette forslag behandles under pkt. D, her vil det komme som et særskilt forslag.
Dirigenten: Formandens beretning hermed godkendt.

C.
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Regnskab, revisionsprotokol
Kasserer Arenth Harvig redegiorde for de enkelte poster i regnskabet.
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Dirigenten oplæste revisionspåtegningen
Kom mentarer

til regnskabet.

til regnskabet:

Mogens Kristensen, 185: Jeg har et spørgsmål til regnskabet vedrørende antenneanlægget der hensætter
man kr- 25.000 til evt- reparationer og det forstår jeg ikke når man har kr. 100.000 stående og derfor
mener jeg det tyder på at Bestyrelsen prøver at få dem afsat til en legeplads.
Kasseren, Det er bestemt ikke hensigten. Årsagen var ganske enkelt at YouSee oplyste at der var en
reparation som skulle foretages i nogle af krybekældrene og derfor træf vi denne beslutning.
Dirigenten: Regnskab hermed godkendt.

D.

lndkomne forslag
Vi har modtaget 4 indkomne forslag til generalforsamling.
7. Nyt legeredskab til et prisleje ca. kr. 140.000, lda Broe Lassen,47 fremlagde sine forslag
2. Nyt legeredskab til et prisleje ca. kr, L77.0OO,lda Broe Lassen, 47
3. Nyt legeredskab til et prisleje imellem kr. 150-200.000, Henrik Dreijer, 154 fremlagde sit
forslag
4. Ændring af hensættelsen for Nyt Anetteanlæg, Bes§relsen

Kommentarer til forslag:
Johnny Gurskov, 39: Taastrup kommunen har lavet en ny legeplads som hedder Røjlegrøften og jeg mener
at denne dækker de behov som måtte være og tidligere var der forskellige støjgener og derfor mener jeg
ikke vi bør have en ny legeplads.
Pedersen, L23: Jeg syntes det er et rigtig godt forslag med en ny legeplads, men at sende vores børn ned
til Røjlegrøften legeplads er ikke i orden og vores område skal ikke gå i stå. Tænk hvis vi havde nogle børn
som smilede til os.

Tania BjØrn, 231: Forleden var vi forbi legepladsen i Røjlegrøften og det ville være fantastisk hvis jeg
boede dernede, men jeg syntes at vi bør have en nye legeplads til vores område og jeg ville aldrig sende
mine små børn derned alene.
Henrik Dreijer, 154: Jeg har også boet i Taastrup og har også sendt et forslag om ny legeplads og mener
det er på tide efter vi har fået lavet fjernvarme, ny asfalt, nye fliser, nye lamper og en hjertestarter.
Skal vi have en legeplads JA eller NEJ
Afstemning / skriftligl: JA: 98 stk - NEJ: 29 stk. - BLANK: 1 stk. (i alt 128 stemmeberettigede)

Forslaget blev derfor vedtaget
Forslag 3: (nr. 154)
Afstemning / skriftligt: JA: 39 stk - NEJ: 86 stk. - BLANK: 3 stk. (i alt 128 stemmeberettigede)
Forslaget blev derfor nedstemt, da2l3 dele ikke stemte for
Forslag 2: (nr. 47, forslag 2)
Afstemning / skriftligt: JA: 82 stk - NEJ: 44 stk. - BLANK: 2 stk. (i alt 128 stemmeberettigede)
Forslaget blev derfor nedstemt, da 213 dele ikke stemte for
Forslag 1: (nr.

4T,forslagLl

Afstemning / skriftligt: JA: 105 stk - NEJ: 22 stk.
stemmeberettigede)
Forslaget blev derfor vedtaget

-

BIANK: 1 stk. (i alt 128

Forslag 4: (Bes§relsen)
Afstemning / skriftligt: lA: 720 stk - NEJ: 3 stk. - BLANK: 5 stk. (i alt 128 stemmeberettigede)
Forslaget blev derfor vedtaget
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E.

Fastsættelse af næste års kontingent
Kasserer Arenth Harvig gennemgik budgettet.

Kommentarer ti! budgettet:
ngen kommentar hertil.
I

Dirigenten: Budget 2019 hermed godkendt.

F.

Valg af formand, næsteformand eller kasserer
På valg er næstformand Gert Petersen, 140 - genvalgt.
På valg

er kasserer Arenth Harvig, 165 - genvalgt.

G.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af suppleant blev Finn Larsen, 158 - genvalgt.

H.

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

I.

er revisorsuppleant Claus Richter,2Tt - genvalgt.

Eventuelt
Johnny Gurskov, 39: Dette er blot til orientering efter vi har fået fjernet og udskiftet de gamle
koldtvandsrør med nye, har jeg kunne konstateret dette ikke er sket efter gældende regler og at
man kan klage til ankestyrelsen, hvis man altså har det lige som jeg.
Formand, Jeg har haft en dialog med grundejeren og har haft en dialog med flere professionelle
inden for området og forespurgt omkring dette, det er evt. ikke lavet helt efter reglerne, men det
er standarden iflg. dem.
Steen Jørgensen, 425: Jeg mener dette er et forsikringsspørgsmål vedrørende skjulte rcr ogjeg vil
derfor tage kontakt til dem.

Formanden: Tak

til dirigenten og tak til forsamlingen.

Godkendtaf:

t)(u - !1

.-i

Dirigent:

tJ/r -/,i
^/it

Torben
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