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Referat af den 50. ordinære generalforsamling afholdt den 08. september 2020 (efter 3 udskydelser,
grundet convid-l9) i Kulturcentrets Koncertsalen, PoppelAl16 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, revisionsprotokol
D. lndkomne forslag
E. Fastsættelse af næste års kontingent
F. Valg af formand, næsteformand eller kasserer
G. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
H. Valg af revisor og revisorsuppleant
l. Eventuelt

A. Valg af dirigent og stemmetællere
Valget blev Søren D. Sørensen.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne §9,
trods flere udsættelser d.3L/3, tzl6 &2518.
Stemmetællere blev valgt fra række 1 (2 stk.) (3 rækker i alt). Tilstede var 20 stemmeberettigede,
ingen med fuldmagt.

B. Protokol, beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Jeg har i lighed med tidligere år inddelt beretningen ien række punkter. Viskaltale om

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

9. Diverse

lnden jeg starter de forskellige punkter i beretningen, kan jeg oplyse, at bestyrelsen har modtaget

en henvendelse fra en grundejer om et punkt D forslag. Der var imidlertid tale om en række

forespørgsler til driften af vores forening, hvorfor det ikke var optaget under punkt D. Min

beretning vil indeholde besva relse rne på forespørgslerne.

1. Fjernvarmerenovering
Asfaltbelægningen på de sidste 5 boligveje er udført af kommunen og arbejderne med
fjernvarmerenoveringen er nu tilendebragt.

Bestyrelsen er yderst tilfreds med forløbet af fjernvarmerenoveringen og samarbejdet med
Fjernvarmen og kommunen. Efter aftale med kommunen har grundejerforeningen fået total
renoveret vores 50 år gamle boligveje med en ny asfaltbelægning. Dette har givet
grundejerforeningen en besparelse på ca. 3 Mill. kr.
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2. Vedligeholdelse af veje og fortove
Bestyrelsen har som tidligere nævnt besluttet, at når der bliver pålagt nyt asfaltbelægning efter
fjernvarmerenoveringen at få at renovere fortovene løbende hermed. Alle veje har nu fået
udskiftet defekte fliser. Der er i alt tale om ca. 1200 fliser.

3. 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
- Vinterafdækning af træer mod salt.

Vi har stadig en aftale med driftsafdelingen om fejning af vores boligveje 2 gange om året, derved
undgås en masse grus og skidt på vejene.

Vi har gennem kommunen stadig kontakt til deres samarbejdspartner for rensning af
regnvandsbrønde. Vi får stadig renset vores brønde til cirka halv pris.

4. Legepladser
Den nye legeplads er nu færdiggjort efter diverse reklamationer fra vores side. Der vil blive sat en
mindre indhegning om pladsen for adskillelse af grus og græs.

De øvrige redskaber på legepladsen er blevet undersøgt for eventuelle defekter og alt er ok.

5. Gartner
Vores gartner er Kruse Anlæg vflan Kruse Godtfredsen med hvem vi har indgået en 5-årig aftale
på fornuftige vilkår. Så denne aftale udløber først med udgangen at 2022. Den 5-årige aftale blev
indgået med kun 5% stigning i forhold til20L7.

- Han har plantet et rødbøgstræ
- Han har foretaget beskæring af buske og nedskæring af potentiller
- 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 - som sagt ca. 1200 stk.

Vi er meget tilfredse med gartnerens arbejde.

6. YouSee

Foreningen har indgået en 5-årig aftale med YouSee til udløb i 2023. Det var en betingelse for at vi
gratis fik fremtidssikret vores anlæg.

Ultimo 20L9 blev der foretaget en stor kanaludskiftning fra YouSee side. Det er vi meget utilfredse
med, men er grundet vores aftale bundet til YouSee indtil 2023.

7. Ny affaldsordning
Kommunen har besluttet, at der skal indføres en ny tvungen affaldsordning, som vil betyde
sortering i 7 fraktioner og 3 affaldsbeholdere foran hvert hus. Alternativet er 1 beholder samt
fælles affaldsø ivores forening.
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I høringsfasen gjorde vi indsigelse mod de 3 beholdere og henviste til kommuner på Sjælland, der
kunne nøjes med 2 beholdere, ldet der fandt en centralsortering sted af den ene beholder. Det
blev afuist, da det ikke var muligt at foretage denne centrale sortering hos Vestforbrænding.

Bestyrelsen skal have et møde med kommunen ultimo 2020 primo 202L om vores muligheder. 3

beholdere eller 1 beholder med affaldsø.

Det var oprindeligt meningen, at den nye affaldsordning skulle opstarte i løbet df 2020, men
problemer med afhentning gør at opstart bliver primo 2022.

8. HOFOR

Kommunen har overtaget vedligeholdelsen af HOFOR-arealet og vil fremover stå for
bekæmpelsen af ukrudt og græsslåning. Arealet ejes fortsat af HOFOR, og det vil nok fortsætte de

næste 2-3 år.

Bestyrelsen har været i dialog med kommunen omkring HOFOR-arealet, da flere grundejere har
udvist bekymring for vandstanden i området, hvis pumperne bliver stoppet. Dette er ikke
tilfældet, og der pumpes stadig vand og det vil nok ske de næste 2-3 år. Kommunen vil holde øje
med området, hvis vandstanden skulle stige yderligere i forhold til grundvandshøjden.

9. Diverse
1. Husk at arbejdsplan for Bestyrelsen er lagt på hjemmesiden - så I ved, hvem I skal kontakte
2. Fastelavnsarrangementet forløb igen i år tilfredsstillende. Det er jo også en tradition i

grundejerforeningen igennem mange år.

Det var så min beretning til generafforsomlingen.

Og ieg vil sige tak tor godt samarbejde til mine bestyrelseskollegaer.

Kommentarer til formandens beretning:
lngen kommentarer.

Dirigenten: Formandens beretning hermed godkendt.

C. Regnskab og revisionsprotokol §15
Kasserer Arenth Harvig redegjorde for de enkelte poster i regnskabet.
Dirigenten oplæste revisionspåtegningen til regnskabet.

Kommentarer til regnskabet:
Poul Andersen, 54: Når jeg kigger på balancen, hvad er så id6en med at lave alle disse hensættelser til
forskellige poster. For mig ligner det en formue i en kapitalkonto, er det for ikke at skilte med en forhøj
egenkapital eller er der planlagt nogle udgifter som skal afholdes indenfor kort tid.
Kasseren: I grundejerforeningen Højgårdstoften skriver man hverken udgifter eller indtægter der ikke er
kendt på skæringsdagen eller at man ved det kommer efterfølgende, så alle de poster som er opført
herunder, er alle poster som bliver betalt i det nye regnskabsår. Så ingen af posterne vil vise at vi gør
noget større eller mindre i balancen.

Dirigenten: Regnskab hermed godkendt.

D. lndkomne forslag
lngen indkommende forslag.

E. Fastsættelse af næste års kontingent
Kasserer Arenth Harvig gennemgik budgettet.
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Kommentarer til budgettet:
Poul Andersen, 54: Når man nu tæller antallet af TV-tilmeldinger fra sidste år sammen var der 257 med i
fællesantennen og i dette årsbudget siger den 249 tilmeldinger. Er det frivilligt at være med i vores
fællesa ntenneforeningen.
Kasseren: Vi har haft en aftale med YouSee siden L987 og i rigtig mange år har vi fastholdt at alle skulle
være medlem af denne fællesantenne. Vi har så efterfølgende snakket med vores advokat og det kan vi
ikke tvinge medlemmerne til. Så hvis man i dag ikke Ønsker at modtage et TV-signal fra YouSee mere så

bliver dette meddelt til grundejerforeningen og så er man ikke længere en del af det, derfor varierer det
fra år til år. Dog kan man stadig modtage bredbånd fra YouSee, men ikke på TV-signalet da de sætter en

stopper for yderligere TV-signal fra dem.

Dirigenten: Budget 2020 hermed godkendt.

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

På valg er bestyrelsesmedlem Mogens Petersen, L36 - genvalgt.

På valg er bestyrelsesmedlem Jesper Reichardt, L06 - genvalgt.

G. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Valg af suppleant blev Karsten Jensen, 156 - genvalgt.

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

På valg er revisorsuppleant Claus Richter,2TL - genvalgt.

Eventuelt
Biarne Spangler, 229: Jeg har været inde og læse vores deklarationer og der står at man ikke må
parkere udenfor de afmærkede båse. Hvornår regner bestyrelsen med der kommer afmærkning
på vejene.
Formanden: Nej, det har vi ikke. Vi har indhentet tilbud, men syntes priserne var alt for høje.
Tidligere så vi de gamle afmærkninger forsvandt meget hurtigt. Vi mener at man sagtens kan se

hvor man skal holde, da hver vej ligesom har et indhak hvor bilerne skal holde.
Bjarne Spangler, 229: Hvordan havde man så tænkt sig at brandvæsnet skal komme til når der
parkeres på begge sider af vejen. Hvem har ansvaret for at brandvæsnet ikke kan komme frem.
Formanden: Så må vi håbe der ikke holde nogen, vi har så vidt vides endnu ikke haft brand
herude. Normalt så holder mange grundejere og gæster i disse indhak på vejene, i den rigtige side.
Bjarne Spangler, 229zYil formanden uddybe det fremtidssikrede fibernet fra TDC. Ved der er
forslag til at der skal graves i vejene.
Formanden: Ja, det er korrekt vi har alle modtaget et brev fra TDC fibernet. Men ingen kendte til
det og ej heller på kommunen. Men de vilgrave mange forskellige steder iTaastrup, ialt 6 km
kabel skal nedlægges. Men der er indkaldt til møde d.4/9 med kommunen og TDC fibernet. Men
desværre kunne jeg ikke deltage, da jeg var bortrejst. Nu har jeg så snakket med ham og det hele
er sat på standby da man skal have høringer ud inden og så skal man ud og snakke med os, før
sådan noget kan påbegyndes. Vi modtager en indkaldelse til syn på vejene med kommunen TDC

fibernet og entreprenøren. De fortæller den dag de graver, dækker de også til. Så det er ikke et
længere varende projekt og over flere uger på de enkle veje.
Kurt tauridsen, 184: Det med de hvide striber / afmærkninger. Hvis man deler det op med de
antal stikveje vi har 17 stk. så er prisen da ikke så stor og vi er meget udsat på vores vej, at der
ofte holder biler på den forkerte side.
Formanden: Vi mener at prisen for at afmærke vejene er for dyr, ellers må det komme som et
forslag på næste års generalforsamling.

H.
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Hilmer JØrgensen, 188: Jeg har formentlig sovet i timen, men ser til min skræk at der står verdens
TV - Copydan ud for TV-pakkerne, hvad er det.
Kasseren: Det er selskabet som opkræver rettighederne for at benytte TV-signalet. Det er ikke
noget vi kan gøre noget ved. Alle pakker opkræves dette gebyr for at se TV.

Formanden: Der er før skrevet til mig omkring HOFOR-anlægget og hvad som kommer til at ske.

Kommunen har overtaget brugsretten og skal sørge for at vedligeholde det. Men HOFOR holder

øje med arealet, men pumperne kører stadig og vil gpre det i de næste 3 år og der holdes Øje med

det jævnligt.

Jesper Reichardt, 106: Vi undersøgte det nærmere med afmærkningen af striberne og syntes
faktisk det var spild af penge, da det forsvandt temmelig hurtigt. Men kom med et forslag så

kigger vi på det.
Jesper Reichardt, 106: Det virker lidt som om bestyrelsen har sovet i timen i forhold til dette
tilbud fra TDC fibernet. Det har vi ikke, da vi for knaptL% år siden underskrev en ny aftale med
YouSee havde vi det op at vende og vi skulle kigge på ny teknologi, men her valgte vi grundet
grundejerforeningen og dets medlemmer, samt teknologien at afuente og så være sikre med
kabel-tv. Der var så ingen som vidste at Discovery og YouSee ikke kunne enes og ganske kort efter
trak sig fra aftalen.

Formanden: Tak til dirigenten og tak til forsamlingen.

Godkendt af: )lfl - 2o
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