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Grundejerforeningen Hvedevænget 
 
 

Referat af ordinær generalforsamling 3, marts 2005 
 

 
Dagsorden for generalforsamlingen: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Årsregnskab 
4. Rettidigt indkomne forslag 
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
6. Valg af formand til bestyrelsen 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
8. Valg af kasserer 
9. Valg af kritisk revisor 
10. Eventuelt   
 
På generalforsamlingen var 41 huse repræsenteret ved personligt fremmøde og andre 8 huse ved 
fuldmagt. 
 
ad 1 – Valg af dirigent 
 
Bestyrelsen foreslog Margit Nielsen, nr. 77 som dirigent. Margit accepterede valget og blev uden   
modkandidat valgt med applaus. 
 
Dirigenten konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og spurgte om 
der var bemærkninger til dagsordenen. Da dette ikke var tilfældet, gav dirigenten ordet til 
formanden. 
 
ad 2 – Bestyrelsens beretning 
 
I dag er det præcis 1 år siden vi sidst holdt ordinær generalforsamling, og om godt 1 måned er det et 
år siden, at den nuværende bestyrelse blev valgt.  
 
Bestyrelsen er næsten fuldtallig, idet Pia Buch fra nr. 44, der var valgt som suppleant, ønskede at 
trække sig ud af bestyrelsesarbejdet i juni måned af personlige årsager. Det er en beslutning, vi er 
kede af, men som vi selvfølgelig må respektere.  
 
Præsentation af bestyrelsen:   
Anne Oscar fra nr. 27 der er næstformand og sekretær 
Helge Hesselberg fra n. 13, der også er foreningens kasserer. 
Allan Sørensen fra nr. 10 
Per Christensen fra nr. 31 
Ole Stenderup fra nr. 67 
Jakob Hancke fra nr. 66 og endelig 
Frank Lydersen fra nr. 30 der er valgt som suppleant. 
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Vi har haft travlt med at sætte os ind i vores arbejdsopgave - og det har været en spændende 
udfordring. 
 
Bestyrelsen har fra første færd været enige om, at vores mål er, at Hvedevænget skal være et rart og 
trygt sted at bo og et boligområde, hvor der er ”plads til alle”. Derfor er rummelighed, tolerance, 
hensyntagen og imødekommenhed nogle af nøgleordene i bestyrelsens tilgang til arbejdet og til det 
at bo i en rækkehusbebyggelse. 
 
Bestyrelsen har opdelt nogle af sine arbejdsopgaver i mindre udvalg: 
Børneudvalget, som jo var et allerede etableret udvalg.  
Varmeudvalget, som også var eksisterende 
Et Antenneudvalg 
Et Vedligeholdelses/Teknisk udvalg 
Et udvalg omkring praktiske opgaver 
Samt et overdækningsudvalg. 
 
Børneudvalget, der med et stort engagement har fokus på at skabe de bedste rammer for vores 
hvedebørn, har igen i år afholdt ”hvedecamp” – en aktivitet, hvor forældre og børn hygger sig 
sammen i Månelandskabet med leg, spisning, overnatning i telt o.s.v. 
 
Børneudvalget stod også for tøndeslagningen til fastelavn, tømning og fyldning af sand i 
sandkasserne og sidst men ikke mindst havde de en stor arbejdsopgave sammen med bestyrelsen i 
forbindelse med fællesdagen i august. Her fik Hvedevængets legepladser en overhaling. Der blev 
malet, savet, hamret, luget, smurt mad og regeret i mange timer. Og efter en lang arbejdsdag kunne 
vi alle sammen hygge os med cirkusforestilling og fællesspisning. Hvedevænget fik samtidig syn 
for den enorme arbejdskraftreserve, som ungerne udgør. Der er noget at bygge på i fremtiden. 
Skulle der være tvivl, skal I gå ind på Hvedevængets hjemmeside, der findes fotodokumentation 
taget af vores hjemmesidebestyrer, der samtidig er vores husfotograf 
 
Da vi udsendte invitationen til fællesdagen, var vi naturligvis meget spændt på tilslutningen til 
arrangementet. Den var overvældende, vi fik mange tilbagemeldinger, flere med små kommentarer 
også fra dem, der takkede nej, nogle at de godt ville være med næste år, nogle meldte tilbage, at de 
ikke kunne være med på fællesdagen, men at de gerne ville være med på ideen med fællesarbejde 
og udføre en arbejdsopgave en anden dag – så derfor havde vi fået repareret det lille legehus, og 
fældet buske og træer, inden fællesdagen overhovedet startede.     
 
Vi tror på, at vi skal fortsætte med at holde fælles arbejdsdage – og der er masser af arbejdsopgaver, 
vi kan tage fat på. 
  
Vi startede i slutningen af juni med at spille petanque hver onsdag fra 19 – 21. Vi har haft mange 
sjove aftener, hvor der både blev grinet og spillet, og hvis vi skal kåre en mester, og det skal man jo 
i sport, så er årets hvedepetanquemester uden enhver tvivl Lillian fra nr. 1. Tillykke med titlen. Men 
vi er mange, der har lyst til at udfordre Lillian i 2005, og vi vil selvfølgelig opfordre alle dem, der 
har lyst til et par timers hyggeligt nabosamvær, til at dukke op og være med. 
 
Varmeudvalget har haft en temmelig stor arbejdsopgave i 2004, idet vores varmeanlæg kom i 
ubalance, og det betød uregelmæssigheder i leveringen af varme fra varmekælderen til de enkelte 
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huse. Varmeudvalgets medlemmer har haft talrige besøg i varmekælderen, de har udført flere 
aflæsninger af de enkelte varmemålere, og de har holdt samarbejdsmøder med vores 
varmekonsulent Kjeld Sivertsen for at få løst problemerne. Vi regner med, at varmesituationen igen 
er normal. Skulle det ikke være tilfældet, må I endelig give os besked. 
Der bliver i løbet af få dage udsendt en vejledning til de enkelte huse omkring vores varmesystem. 
Denne vejledning er udarbejdet af Kjeld Sivertsen og nærlæst af varmeudvalget. Vejledningen 
beskriver vores fællesanlæg i kælderen samt anlægget i de enkelte huse, fejlfindings metoder o.s.v.  
Bestyrelsen og varmeudvalget er ikke ”klædt på” til spørgsmål omkring vores varmeanlæg i aften, 
men har i stedet aftalt et orienteringsmøde med Sivertsen , hvor han vil gennemgå vejledningen og 
besvare jeres spørgsmål omkring varmeanlæg i kælderen og de enkelte huse. Datoen er endnu ikke 
fastlagt, men vi regner at det bliver først i april måned 
Varmeudvalget har foreslået, at der bliver opsat en afskærmning af varmeanlægget, og forslaget 
indgår i budgettet for 2005.  
 
Vi er i bestyrelsen godt klar over, at der er grundejere, der er meget utilfredse med det 
fællesantenneanlæg, vi har i øjeblikket, mange finder det utidssvarende, og der er også klager over 
signalmodtagelsen. Vi har i regnskabet for 2004 foreslået, at der nu bliver hensat midler til Tv-
antenneanlægget, og vi har ligeledes besluttet, at bestyrelsen vil iværksætte en brugerundersøgelse 
af kanaludbudet med henblik på en eventuel justering. 
 
Antenneudvalget har været inviteret til 2 orienteringsmøder afholdt af en nystiftet forening, der 
hedder Kokkedal Bredbåndsforsyning. Foreningen, der består af flere grundejerforeninger i 
Kokkedal, er i gang med at undersøge interessen for et fælles bredbåndsanlæg i Kokkedal. 
Bredbåndsanlægget er påtænkt at kunne levere hurtig internetforbindelse samt TV-kanaler. 
 
Vedligeholdelses/Teknisk udvalg har gennemgået bebyggelsen sammen med en rådgivende 
ingeniør, der har familie i bebyggelsen. Gennemgangen, der foregik sidst på sommeren, var primært 
rettet mod vores fællesgavle og bebyggelsens tage, og vi fik her oplyst, at der ikke umiddelbart var 
behov for at iværksætte reparationsarbejde.  
På budgettet for 2004 blev der afsat midler til reparation af 4 gavlvinger. Vi har kontakt med et 
murerfirma, som vil udføre reparationen i foråret 2005.  
Murerfirmaet foreslog endvidere, at endehusene får repareret og udskiftet det kit, der sidder ved de 
yderste tagsten, og vi har aftalt, at firmaet sender et tilbud på dette. Det skal bemærkes, at udgiften 
hertil skal dækkes af de enkelte grundejere af endehuse, og at det naturligvis er frivilligt, om man 
vil benytte sig af tilbuddet. Men også her vender vi tilbage i foråret. Murere kan vist bedst li’ at 
arbejde om sommeren. 
 
Vi har igangsat en reparation af taget på vores fællesskur, og den bliver tilendebragt, når der 
kommer mere varme i vejret.  Endelig skal vi have skuret malet, men det regner vi nu med at kunne 
klare på en fællesdag. 
 
Vi er kommet i kontakt med en ny gartner. Både han og vores hidtidige gartner har afgivet tilbud på 
beskæring og fældning af træer og buske. Og her var vi udsat for en glædelig overraskelse, for der 
var rigtig mange penge at spare ved at skifte gartner, og det har vi så besluttet at gøre. Den nye 
gartner vil i løbet af få uger starte med beskæring og fældning af træer. Der er træer i bebyggelsen, 
der nu er blevet så store, at deres rødder generer vores stisystem og vil komme til at genere vores 
brønde, og samtidig er der grundejere, der er generet af skygge fra træerne. Vi er af gartnerne blevet 
anbefalet at få træerne fældet. Vi har i bestyrelsen haft mange drøftelser omkring beslutningen at 
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fælde træer, og vi nåede til enighed om, at de træer, der er til gene skal fældes, men at der altid skal 
plantes nyt, hvor gartneren har været med saven. Ved legepladserne vil der på anbefaling fra 
gartneren blive plantet æbletræer, så måske kan vi en dag høste æbler til en stor fælles æblekage. 
        
Der har været nogle uregelmæssigheder i vores græsklipning i 2004 – dels fordi det først på 
sæsonen regnede meget – og dels fordi grundejerforeningens traktor brød sammen og måtte til 
reparation, da vi endelig fik ”rigtig sommer” med mulighed for at slå græs. 
Igen i 2004 har græsklipningen været varetaget at 2 ”hvedeboere” – og dem vil vi gerne sige tak for 
en stor indsats trods regnvejr og en gammel traktor. 
Vores nye gartner har afgivet tilbud på græsklipningen i 2005 – et tilbud det er svært at sige nej til. 
Tilbuddet indebærer, at vi får slået græs 22 gange i sæsonen – Gartneren kommer selv med en 
græsslåmaskine – en bioklipper, som finklipper græsset, så vi slipper for græsklatter. Klipningen vil 
foregå i dagtimerne på hverdage. På den måde imødekommer vi et stort ønske fra mange 
hvedeboere, der har udtrykt utilfredshed med larm fra traktor i mange timer i løbet af en weekend, 
og vi undgår også at skulle investere i en ny traktor, for vi er nødt til at se i øjnene, at den gamle 
traktor ikke kan blive ved at holde til græsklipning. 
 
Vi har fået udskiftet fliser på stien langs nr. 17 til 24, og vi har i budgetforslaget afsat midler til 
yderligere udskiftning af fliser. 
 
Udvalget omkring praktiske opgaver har på en ”havevandring” i bebyggelsen været igangsættere i 
forhold til mange af de vedligeholdelsesopgaver, der blev udført på fællesdagen. 
Vi har stadig en lang liste med opgaver og flere af dem regner vi med, vil blive udført på en 
kommende fællesdag.   
 
Overdækningsudvalget har holdt ét orienteringsmøde med embedsmænd i kommunen, og blev 
desuden bedt om at give møde på Karlebo Kommune i juni måned og orientere Udvalget for Teknik 
og Miljø om Hvedevængets overdækninger og den generalforsamlingsbeslutning, der blev taget i 
marts 2004. 
Karlebo Kommune har givet udtryk for, at man er interesseret i at indgå i et samarbejde omkring 
overdækningerne, og bestyrelsen har, som det er alle bekendt, fået udarbejdet en model, der bringes 
i forslag. Det er, hvis forslaget vedtages, så meningen, at den kan danne baggrund for det videre 
arbejde med Karlebo Kommune. Modellen er udført af arkitektfirmaet Mannik & Storm, og arkitekt 
Ulrik Storm vil komme og deltage i generalforsamlingen og redegøre for modellen, når punktet skal 
behandles. 
Desværre kom det til at gå lidt for stærkt på et tidspunkt, og vi fik, da vi var på rundtur i 
bebyggelsen, fotograferet de eksisterende overdækninger på havesiden uden først at have orienteret 
de implicerede grundejere – vi opholdt os naturligvis på vores fællesareal, men det var alligevel 
dumt, så det vil vi gerne sige undskyld for.  Vi kan samtidig oplyse, at billederne udelukkende blev 
taget som internt arbejdsmateriale og ikke vil blive brug som andet. 
     
Vi har været i kontakt med Karlebo Kommune omkring pullertforslaget, der blev stillet på sidste 
generalforsamling, hvor det blev vedtaget, at der skulle udarbejdes regelsæt for nedtagning af 
pullerterne i særlige tilfælde f.eks. flytning, håndværkerkørsel o.s.v. Vi har været i kontakt med en 
embedsmand i Kommunen, der mener, at ærindekørsel er tilladt i særlige tilfælde, og at vi blot kan 
beslutte regelsættet for ærindekørsel på Hvedevængets område og efterfølgende orientere 
Kommunen om beslutningen.  
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Vi er blevet bekendt med, at der i Kommunen er forskellig opfattelse af, hvad det betyder, at vores 
sti er offentlig, for bestyrelsen er overbevist om, at stien er vores. Vi er nu sammen med Karlebo 
Kommune i gang med et udredningsarbejde omkring ejerskabet, vedligeholdelsespligten o.s.v. 
 
Vi lovede på sidste ekstraordinære generalforsamling at undersøge Falcks retningslinier for 
forcering af vores pullerter. Baggrunden var, at de tidligere beboere i nr. 24 i foråret 2004 oplevede, 
da de en sen nattetime fik brug for hurtig ambulancehjælp p.g.a. hjerteproblemer, at de opsatte 
pullerter virkede generende for Falck, og at pullerterne var blevet fjernet med håndkraft og ikke 
som forventet var blevet forceret af udrykningskøretøjet. Vi har efterfølgende været i kontakt med 
Falck, der oplyser, at det er den normale procedure, og at de ikke vælter pullerterne med deres biler, 
alene af den grund, at de passer på deres biler. Falck oplyser endvidere, at de kun forcerer 
pullerterne med deres biler i meget kritiske situationer – d.v.s. storbrand og katastrofer. At 
enkeltpersoners liv er truet er for Falck dagligdag.  
 
Vi har indført, at nyindflyttere i Hvedevænget bydes velkommen af et par fra bestyrelsen med en 
flaske rødvin. Vi orienterer lidt om bebyggelsen, vores hjemmeside, farvekoder, lokalplanen o.s.v. 
Det kan i den forbindelse oplyses, at 7,5 % af Hvedevængets huse har fået nye ejere siden sidste 
generalforsamling. 
 
Vi har kontaktet kommunen for at få udret ejerskabet omkring volden. Vores nye gartner har afgivet 
et tilbud på klipning af volden, så den bliver ca.  4 meter smallere – men vi kan naturligvis ikke 
begynde at klippe i volden, når det er Kommunens, og noget tyder på, at kommunen ikke har tænkt 
sig at ofre tid og midler på klipning. Omvendt kan vi se mange fordele i at få reduceret volden og få 
sået noget græs i stedet. Vi har ligeledes oplyst Kommunen, at vi ønsker en beskæring af de træer, 
der er opsat bag volden, fordi mange mister solskinstimer på deres terrasse p.g.a. træernes højde. 
Hvordan sagen ender er svært at sige noget om nu. 
 
Karlebo Kommune har afholdt 2 møder for grundejerforeningerne i Kokkedal, hvor emnet har været 
Kommunens ungeindsats og her tænkes mest forhold til unge med anden etnisk baggrund. Ved 
møderne har politi, Socialforvaltning samt politikere orienteret om deres arbejde. Ved disse møder 
har jeg deltaget, og bestyrelsen har inviteret Lis Sørensen fra nr. 10 med. Det kan samtidig oplyses, 
at de problemstillinger, der er blevet rejst fra andre grundejerforeninger, slet ikke er genkendelige 
for os i Hvedevænget.  
 
Vi blev i januar kontaktet af vores forsikringsmægler Thomas Hey der oplyste, at Alm. Brand havde 
planer om at opsige vores fælles ejendomsforsikring. Begrundelsen var, at forsikringsselskabet 
mente, at den enkelte ejer skulle have ret til selv at vælge, hvor vedkommende har sin ejendom 
forsikret. Bestyrelsen er klart af den opfattelse, at vores fælles ejendomsforsikring er et godt tilbud 
for grundejerne, og sagen er i første omgang endt med, at forsikringsselskabet har sendt os 
opkrævning som vedrører forsikringsdækning frem til marts 2006. 
 
Karlebo Kommune har oplyst, at stibelysningen på hovedstien skal udskiftes. Baggrunden er, at de 
nuværende parklygter, der også kaldes vintergækker, er 30 år gamle. Kommunen har indkaldt til et 
opstartsmøde i slutningen af marts måned. Der er medsendt en række forslag til nye parklygter, vi 
kan vælge imellem, nogle kan vi få opsat uden omkostninger, men det er også muligt at vælge andre 
modeller mod en merpris. Det lyder jo alt sammen rigtig godt, men alle de nye parklygter er højere 
end de nuværende, og det finder vi er utilfredsstillende for de grundejere, der bor lige ud til en 
gadelampe. Vi vil naturligvis fremføre dette overfor Kommunen og sammen med dem forhandle os 
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frem til en så tilfredsstillende løsning, som overhovedet muligt. Med hensyn til valg af ny parklygte 
vil der blive omdelt en stemmeseddel, men vi vender tilbage omkring emnet, når vi har været til 
opstartmøde sidst i marts. 
Vi har i budgettet afsat midler til dækning af en eventuel merpris ved udskiftningen af parklygter.  
 
Vi har udsendt et tilbud, hvor interesserede kunne henvende sig, hvis de ønskede at være med i 
fællesudskiftning af låse i huset. Måske var tilbuddet for dyrt – måske var det uaktuelt – det havde i 
alle tilfælde ikke den store interesse, men gode forslag om fællesindkøb er altid velkomne. 
 
Vi har fra en hvedeboer fået et spørgsmål og en god idé omkring vores tage, som vi gerne vil følge 
op. Derfor skal vi det næste år tænke tanker, og undersøge muligheder i forhold til Hvedevængets 
tage. Noget af det, vi skal have undersøgt er: 
Vil det være hensigtsmæssigt for os at spare op i en fond til en uundgåelig udskiftning af taget ?     
Vil det være hensigtsmæssigt at udskiftning af tag hører under fællesudgifter efter samme princip 
som gavlene ? 
Skal der laves nogen retningslinier for tagudskiftning ? og meget mere.  
Vi har nedsat et lille udvalg, men det har endnu ikke holdt første møde, og vi ved naturligvis ikke, 
hvad arbejdet ender med, men vi vil give en tilbagemelding på generalforsamlingen i 2006. 
 
Bestyrelsen har drøftet spørgsmålet om maling og farvekoder på træbeskyttelsen, der benyttes i 
Hvedevænget, idet et af Gori-produkterne er udgået, og hvad skal vi så benytte i stedet. Vi er på 
nuværende tidspunkt ikke så langt i vores udredningsarbejde, men vender tilbage, når vi ved noget 
mere. 
 
Vi har overvejet, om vi skal ha’ opstillet en kompostkasse til grønt affald. Men det er også noget, 
der blot er en tanke, vi vil arbejde videre med. 
 
Tak til alle for alt det frivillige arbejde, der er blevet udført i løbet af året. Det var en dejlig 
oplevelse, da jeg sammen med kassereren var ude med en lille erkendtlighed ved juletid som tak for 
hjælpen. Vi var i rigtig mange huse, det er helt fantastisk, at der er så mange, der har lyst til at gøre 
et stykke arbejde for Hvedevænget. 
 
Til allersidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for et begivenhedsrigt år. Vi har haft nogle gode 
diskussioner, som alle har haft baggrund i vores glæde ved og vores lyst til at bo i Hvedevænget. Vi 
har været en meget forskellig flok, og jeg oplever, at vi altid har haft respekt for hinandens 
meninger og holdninger. Der har altid været en god omgangstone, når vi har holdt møder, og så har 
vi også formået at få grinet sammen, så tak til jer for et stort engagement.  
Det har været en fornøjelse. 
 
Det var så vores beretning for det forløbne år.  
 
Nr. 64 ønskede oplyst, hvor der skulle fældes træer. Bestyrelsen havde endnu ikke endeligt lagt sig 
fast – dog havde bestyrelsen besluttet, at 
 
- meget store træer ud for nr. 17-24 og 25 skulle fældes 
- ud for nr. 57 skal yderligere fældes træer på fællesarealerne 
- ud for nr. 61-64 er fliser begyndt at vippe, hvorfor de pågældende træer ønskes fældet. 
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Nr. 64 ønskede alene en kraftig beskæring af træer ud for nr. 61-64 og ikke fældning. Bestyrelsen 
var usikker på, at de pågældende træer kunne beskæres kraftigt, men ville søge sagkyndig 
gartnerbistand. 
 
Nr. 79 advarede mod at fælde for meget i volden, idet denne beplantning også fungerer som 
støjbeskyttelse. 
Nr. 51 efterlyste udskiftning/”fastlæggelse” af rygningssten. Bestyrelsen svarede, at dette afventer 
tilbud fra murer. 
 
Nr. 64 var ikke imponeret over bestyrelsens beretning. Efterlyste færdiggørelse/videreførelse af 
opgaver overtaget fra tidligere bestyrelse – bl.a. murvinger,  pullerter der i dag ligger og flyder, der 
er ikke fællesindkøb af maling, der mangler vedligeholdelse af  bås-afmærkninger på 
parkeringspladsen, fællesskuret er endnu ikke færdigt, stibelysninger og TV signaler mangler hurtig 
vedligeholdelse, dispensationer om ulovlige overdækninger er endnu ikke søgt, der er udsendt op til 
flere meldinger om det anbefalede varmeflow i de enkelte huse. 
 
Formanden svarede at ifølge murer og den rådgivende ingeniør, var det ikke afgørende om murværk 
blev udbedret i efteråret 2004 eller foråret 2005, og at murer vil komme til foråret (2005). F.s.v. 
angår stibelysning og Tv-kanaler er proceduren - som den altid har været – en henvendelse til et af 
bestyrelsesmedlemmerne. I relation til dispensationer er det ikke bestyrelsen, men den enkelte 
grundejer, som skal søge dispensation. På grundlag af den på mødet fremviste model af 
overdækninger, har bestyrelsen indtil videre kontakten/kommunikationen med Karlebo Kommune. 
Varmeflow i de enkelte huse skal være som beskrevet i den sidst udsendte meddelelse. 
 
Nr. 71 takkede bestyrelsen for veltilrettelagte arbejdsdage og fester i 2004. 
 
Nr. 76 manglede oplysning/oversigt over medlemmer, som sidder i de enkelte underudvalg. 
Bestyrelsen lovede at fremkomme med disse oplysninger. 
 
Nr. 9 meddelte, at det var ham, som indtil videre havde vedligeholdt afstribninger på 
parkeringspladserne, og at denne vedligeholdelse i øvrigt havde været mangelfuld siden 2001(!), og 
at det i dag er svært/umuligt at finde egnet maling til dette. 
 
Herefter blev beretningen godkendt. 
 
ad 3 – Aflæggelse af regnskab 
 
Helge - nr. 13 fremlagde regnskabet. Den ekstra kontingentopkrævning på kr. 25- pr. måned i 10 
måneder har været med til at give et overskud på kr. 147.000-. På grund af store refunderinger fra 
NESA, var eludgiften i 2004 blevet ”negativ”. Der var foretaget hensættelser på kr. 105.000-, til 
planlagte, endnu ikke gennemførte aktiviteter samt til regninger, der endnu ikke var modtaget. 
fra h.h.v. murer, tømrer, gartner, arkitekt og varmekonsulent. 
 
Der kræves forstærkere eller anden reparation på antenneanlæget, hvorfor årets resultat kr. 40.000- 
var hensat til denne aktivitet. 
 
Foreløbigt varmeregnskab fra kommunen/Nordforbrænding viser, at vi vil få ca. kr. 80.000- retur, 
hvilket bl.a. skyldes det nye varmeanlæg. 
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Nr. 79 nævnte, at udtrykket ”stikprøvevis” i regnskabet principielt er en ansvarsfraskrivelse, hvorfor 
udtrykket ikke bør anvendes i regnskabsaflæggelse resp. kontrol. 
 
Nr. 64 spurgte til arkitektregning. Det blev oplyst, at størrelsen på denne endnu ikke var kendt, men 
at de omtalte kr. 25.000- dækkede arkitekt (overslag kr. 15.000) og varmekonsulent. 
 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
 
ad 4 – Rettidigt indkomne forslag 
 
Følgende forslag var indkommet fra bestyrelsen: 
   
”Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til den videre forhandling med kommunen ud fra 
den af Arkitektfirmaet Mannik & Storm A/S udarbejdede model med 1/3, 1/2 og 2/3 – 
overdækningsløsning ved havesiden, samt en enkelt og dobbelt overdækningsløsning ved 
bryggerssiden. Når detaljeret projekt er udarbejdet, forelægges det på en generalforsamling.” 
 
Forslaget gælder fremtidige overdækninger, og ligner hovedparten af bestående overdækninger. 
  
Arkitekt Ulrik Storm gennemgik den på generalforsamlingen fremviste model. Kan 
generalforsamlingen vedtage, at der arbejdes videre ud fra modellen, kan denne benyttes som 
grundlag for videre drøftelser med Karlebo kommune. 
 
Nr. 79 mente, at taget på skurene ikke kan tage så meget vand. Arkitekten var dog uenig i dette 
synspunkt og modbeviste indsigelsen. 
 
Nr. 72 henviste til af afløbet på fællesskuret ikke har virket, og der er ingen overdækning. 
 
Nr. 51 var tilfreds med overdækning, som nr. 50 har lavet til havesiden. På gårdsiden skyller 
stenene fra skurtaget derimod væk. 
 
Nr. 66 henviste til, at man for få penge kan købe en plastichætte, som kan sættes i skurafløbet. 
 
Nr. 64 henviste til, at skurtagets gummimenbran til enhver tid skal være beskyttet at sten/ral. 
 
Nr. 64 konstaterede, at der kun skal tages stilling til den ydre geometri på overbygninger, og ikke 
materialevalg, hvilket blev bekræftet af bestyrelse/arkitekt. 
 
Nr. 51 spurgte om afstemning var ”efter almindeligt flertal”, hvilket dirigenten bekræftede. 
 
Nr. 48 fik bekræftet, at når endeligt forslag foreligger, skal dette forslag godkendes på en 
generalforsamling. 
 
Nr. 18 mente, at nr. 64 kører i ring. Det viste forslag er alene til brug for videre drøftelse med 
kommunen. 
 
Nr. 48 mente, at nr. 64 har teknisk indsigt, og at generalforsamlingen bør lytte. 



 
____________________________________________________________________________________________ 
                                                         Dato            Emne                                       Afsnit                                           Side 
HVEDEBOG                                   03.03.05      Generalforsamling                  2.1                                                  9 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Nr. 27 og 69 erklærede begge, at de ikke var generet af overdækninger til havesiden – i relation til 
lys og støj, og at de var naboer til sådanne – altså overbygninger. 
 
Herefter gik generalforsamlingen over til afstemning:  
 
73 stemmer for at gå videre med det viste oplæg 
9 stemmer imod 
16 tilkendegav hverken at stemme for eller imod. 
Forslaget var hermed godkendt. 
 
 
ad 5 - Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
 
Helge, nr. 13 nævnte, at der budgetmæssigt var taget højde for reparation af stier, beskæring af vold 
mod Kongevejen, tilskud til lamper (belysning på stier). Beskæring af hække og græsklipning ville 
blive dyrere, idet ny gartner vil klippe i stedet for os selv. Kontingentet var fastholdt uændret. 
Container (grøn) vil komme lige efter Sct. Hans, således den kan benyttes til hækaffald. Der blev i 
øvrigt henvist til kommunens ”storskraldsordning” – efter aftale med kommunen. Snerydning er 
også væsentlig dyrere i 2005. 
 
Nr. 64 forespurgte til konsulentbistand kr. 25.000, hvortil Helge svarede, at der her var tale om en 
ny hensættelse. Nr. 64 var i øvrigt principielt imod, at grundejerforeningen skulle betale 
arkitekthonorar i forbindelse med godkendelse af kommende overbygninger.  
 
Generalforsamlingen stemte herefter om budgettet, som blev vedtaget, idet 2 stemmer dog var 
imod. 
 
ad 6 – Valg af formand til bestyrelsen 
 
Hanne Rasmussen blev genvalgt med applaus. 
 
ad 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
a. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 
 
Allan Sørensen, nr. 10 var villig til genvalg, 
Ole Stenderup, nr. 67 var villig til genvalg og 
Jakob Hancke, nr. 66 var ikke villig til genvalg. I stedet foreslog bestyrelsen Arne Wissum nr. 18 
valgt. 
 
Alle blev valgt med applaus. 
 
b. 1 bestyrelsessuppleant for 2 år: 
 
Pia Buch, nr. 44 var ikke villig til genvalg. Bestyrelsen foreslog i stedet Niels Walther, nr. 28 valgt. 
 
Niels blev valgt med applaus. 
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ad 8 – Valg af kasserer 
  
Helge Hesselberg, nr. 13 var villig til genvalg, og blev valgt med applaus. 
 
ad 9 – Valg af kritisk revisor 
 
Alice Kiander nr. 5 var ikke villig til genvalg. Bestyrelsen foreslog i stedet Ole Nørgaard, nr. 70 
valgt. 
 
Ole blev valgt med applaus. 
 
ad 10 – Eventuelt 
 
Nr. 38 foreslog central indkøb af maling – og videresalg lidt billigere til grundejerne. 
Nr. 46 foreslog indkøb af maling som en del af fællesomkostningerne. 
Nr. 67 kunne støtte forslag fra nr. 46. 
Nr. 66 enig med nr. 38. 
Nr. 51 understregede at hunde skal føres i snor. Foreslog opsætning af skilte, hvoraf fremgår, at  
hunde og katte skal føres i snor på bebyggelsens fællesarealer (jvf. ordensreglement fra 1985). 
Nr. 66 havde skiftet døre i huset. Disse døre kunne afhentes. 
Nr. 76 ønskede aktioner mod rævene i volden, da rævene højst sandsynligt har skab. 
Nr. 21 ønskede oplysninger om, hvad han skulle gøre, idet naboer spillede meget højt fra 17.00 til 
07.00. 
 
Formanden bød nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og takkede samtidig afgående medlemmer. 
 
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.20. 
 
 
 
 
 
Hanne Rasmussen  Margit Nielsen  Ole Nørgaard 
Formand   Dirigent   Referent  
   
 
  
 


