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Referat af den 51. ordinære generalforsamling afholdt den 15, juni 2O2L (efter udskydelse fra 13. april
202L, grundet convid-l9) i Kulturcentrets A sal, poppel A116 L2,2630 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 bestyrelsesmedlemmer og suppleant
H. Valg af revisor og revisorsuppleant
l. Eventuelt

A. Valg af dirigent og stemmetællere
Valgt blev Søren D. Sørensen.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne §9,
trods udsættelse fra d. L3/4. Hvilket også er godkendt iflg. H6jesterets afgørelse.
stemmetællere blev valgt Bjarne spangler, 229 & poul Andersen, 54 (2 stk.).
Tilstede var 33 stemmeberettigede, L 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. Vedligeholdelse af veje og fortove
2. Samarbejde med kommunens driftsafdeling
3. legepladser
4. Gartner
5. YouSee

6. Ny affaldsordning
7. HOFOR

8. Diverse

1. Vedligeholdelse af veje og fortove
Efter pålægning af asfalt på alle vores boligveje samt udskiftning af 1200 fliser vil Bestyrelsen nu
se på asfaltborterne på hver side af vores fortove.

Snerydning af vores veje har ikke fundet sted de sidste 3-4 år (ingen sne), og Bestyrelsen har
derfor besluttet, at vi vil se på snerydningen af fortovene på stamvejen. Kommunen har pålagt
parcellerne med skel mod stamvejen at snerydde fortovene. Da vores snerydningsudgifter har
været meget begrænsede i de sidste år, har Bestyrelsen besluttet at Grundejerforeningen
fremove r vil overtage den ne ryd n ingsforpligtelse.

2. 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
- Udskiftning af defekte fliser på stamvejen
- Brænding af ukrudt om træer
- Vinterafdækning af træer mod salt
- Samarbejde om tilsyn med fibernet arbejder.
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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 med vores samarbejdspartner for rensning af
regnvandsbrønde. Vi får stadig renset vores brønde cirka til halv pris.

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

De øvrige redskaber på legepladsen er blevet undersøgt og har resulteret i at samtlige vippedyr er
udskiftet, da de var gamle og defekte.

4. Gartner
Vores gartner er Kruse Anlæg v/an Kruse Godtfredsen med hvem vi har indgået en 5-årig aftale
på særdeles fornuftige vilkår. Så denne aftale udløber først med udgangen af 2022. Den 5-årige
aftale blev indgået med kun 5% stigning iforhold til2017 på arbejderne.

- 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 samt diverse græs såning.

5. YouSee/Fibernet
YouSee er et datterselskab af TDC, og det var derfor med nogen overraskelse TDC meddelte, at
TDC fibernet ville blive nedlagt i hele vores område.

Vi har sammen med kommunen haft flere besigtigelser af arbejdet med nedlægningen af fibernet
og bl.a. forhindret, at nogen af vores nye asfalterede veje blev opgravet på tværs ud for alle
parcellerne. Nu er kun en enkelt opgravning på tværs af indgangen til nogle af boligvejene.
Fibernet bliver i stedet nedlagt i fortovene. Reetablering af veje og fortove kunne godt være
bedre. Efter flere gennemsyn også med kommunen vil der ved første års gennemgang blive rettet
diverse flisenedlægninger samt alle asfaltnedlægninger på boligvejene vil blive omlagt.
Bestyrelsen følger op.

For Grundejerforeningen har nedlægning af fibernet ingen betydning. Vi har stadig en 5-årig aftale
med YouSee. Den enkelte grundejer kan derimod tilslutte sig fibernet. Alle grundejerne vil nok i år
modtage et tilbud fra TDC om tilslutning.

5. Ny affaldsordning
Staten har besluttet, at der skal indføres en ny tvunBen affaldsordning, som vil betyde sortering i

10 fraktioner og 3 affaldsbeholdere foran hvert hus. Ordningen indføres fra 1. januar 2022- se
mere herom i Mit affald 2O2Lfra Kommunen.

De 10 fraktioner er:
- Restaffald + madaffald -lie2 fraktioner ien beholder
- Plast + papir + fØdevarekartoner - lig med 3 fraktioner i en beholder
- Glas + metal - lig med 2 fraktioner i en beholder

Pap går til storskrald -Tøi går også til storskrald.

Derudover er der farligt affald i en lille boks.
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7. HOFOR

Arealet vil af kommunen blive udlagt som biodiversitet og rekreativt område. Der vil blive
udarbejdet en plan herfor med diverse små grusstier og nye beplantninger, og nok også yderligere
bænke udover de 2, der er opsat på Grundejerforeningens anmodning. Bestyrelsen har modtaget
henvendelse fra nogen grundejere om bænke.

8. Diverse

1. Husk at arbejdsplan for Bestyrelsen er lagt på hjemmesiden - så I ved, hvem der skal
kontaktes.
2. Fastelavnsarrangementet blev desværre aflyst grundet Corona.
3. Grundejerforeningen har modtaget en klage fra en grundejer om hegn mod naboskel. Vi
har henvist sagen til Hegnssynet til behandling.
4. Foreningen har også modtaget en henvendelse om parkering på boligvejene samt en
henvendelse om opmærkning af parkeringsarealerne.

Det vør så min beretning til generafforsømlingen.

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

Kommentarer til formandens beretning:
Sten Jørgensen, 425: Jeg har et spørgsmål omkring vedligeholdelse af fortovene som nævnes i

beretningen og at der ikke har været afrydning af disse flere år. Der er nogle forpligtelser som grundejer
forsikringsmæssigt og vores ansvar, hvordan forholder bestyrelsen sig til dette.
Formanden: Den vil bestyrelsen følge op på og komme tilbage, når den er vendt med rette personer som
kan svare på dette. Dette var ikke noget vi havde tænkt over.
Mogens Petersen, 135: Tror at I snakker forbi hinanden, her er kun tale om den store stamvej og ikke de
mindre fællesveje.
Sten JØrgensen, 425: Reglerne er de samme uanset om det er på fællesvejene eller stamvejen.
Dirigenten: Bestyrelsen har noteret dette.

Dirigenten: Formandens beretning hermed godkendt.

C. Regnskab og Revisionsprotokol §16
Kasserer Arenth Harvig redegjorde for de enkelte poster i regnskabet.
Dirigenten oplæste revisionspåtegningen til regnskabet.

Kommentarer til regnskabet:
Poul Andersen, 54: Der står under passiverne "skyldig honora/' på kr. 20.000, jeg spørg hvad dækker
disse over.
Kasseren: Honoraret er til bestyrelsen og revisoren og dette er vedtaget i vedtægterne.
Poul Andersen, 54: Tak for svaret og dette var egentlig også min tanke bag og intet jeg har noget imod.
Men hvordan kommer vi så rundt om vedtægternes §13, hvor der står at generalforsamling fastsætter
honorar til bestyrelsen og revisor. Det bør jo godkendes hvert år.
Kasseren: Vi kan ikke mindes hvornår vores honorar er ændret, det beløb som er i dag blev vedtaget for
mange år siden og der er ikke registreret et beløb i vedtægterne.
Dirigenten: En harmonisk løsning kunne være at tilføje det i dagsorden for generalforsamlingen, da man
læser i vedtægternes §10 hvor dagsorden er listet op og den som er vedtaget i tidernes morgen. Men der
står jo ikke at man skal beslutte bestyrelseshonoraret som så nævnes i §13 at det skal vedtages. Det
kunne være et forslag for fremtiden.
Formanden: Dette er blevet besluttet før min tid som formand, men vi tager det med tilbage og ser på det
for næste år, vi overvejer det.

Dirigenten: Regnskab hermed godkendt.
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D. lndkomne forslag
Kurt Lauridsen, 184: Jeg har efter forrige års generalforsamling indsendt dette forslag med at få
optegnet p-pladserne igen på alle stikvejene, da det kom som et punkt under eventuelt af Bjarne
Spangler. Jeg syntes det mangler og der burde være råd, med alt det som er sparet i forhold til
fjernvarmen lagde ny asfalt på alle stikvejene.
Formanden: Vi har vendt forslaget internt i bestyrelsen og blev nedstemt, derfor syntes vi det
kunne have sin ret at det kom som et forslag.
Biarne Spangler, 229: Jegsyntes det er rigtigt fint at der er plads på vejene til parkering af bilerne.
Jeg syntes derfor at dette bør kunne vedtages affå optegnet disse.
Formanden: Så derfor mener vi blot der kan være en afstemning og så udfører vi opgaven, hvis
det vedtages.
Dirigenten: 22 er for (JA) og 11 er imod (NEJ). Det er hermed vedtaget.

Dirigenten: Der er kommet 5 forslag fra Bente og Johnny Gurskov, 39: Jeg skal spørge om 6n af
dem er tilstede, hvis dette ikke er tilfældet. Så er det sådan at dirigenten skal spørge om der er
andre som vil komme op og forsvare de indkomne forslag, er der bare 6t medlem som vil
redegøre dette.
Dirigenten: Forslagene bortfalder
Formanden: Vi går ikke imod at forslagene bortfalder, men disse har også været under
langvejsrejse, da de kom ind efter fristen for indsendelse af forslagene "sidste år" og derfor først
kommer på nu.

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

Kommentarer til budgettet:
lngen kommentarer.

Dirigenten: Budget 2021 hermed godkendt.

F. Valg af formand, næsteformand eller kasserer
På valg er næstformand Gert Petersen, 140 som ikke ønsker genvalg efter 38 år. Forslag til denne
plads er Mogens Petersen, 135 - valgt.

På valg er Kasserer, Arenth Harvig, 165 - genvalgt.

G. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Valg af nyt bestyrelsesmedlem Karsten Jensen, L56 - valgt (dog ikke tilstede, men givet prokura til
bestyrelsen for va lget).

Valg af suppleant Finn Larsen, 158 - genvalgt for 2 år.

Valg af ny suppleant blev Bjarne Spangler, 229 -valgtfor kun 1 år. (erstatter 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
lngen kommentarer
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Formanden: Tak til dirigenten og tak til forsamlingen.

Godkendt af:

Dirigent:
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