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Grundejerforeningen Hvedevænget 
 
 

Referat af ordinær generalforsamling 8. marts 2006  
 
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 samt suppleanter 
8. Valg af kasserer 
9. Valg af kritisk revisor 
10. Eventuelt 

 
På generalforsamlingen var 53 huse repræsenteret, 44 huse ved personligt fremmøde og andre 9 
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 
Så er der igen generalforsamling i Grundejerforeningen Hvedevænget, og vi skal se tilbage på det 
forløbne år.  
 
Jeg vil starte med at præsentere en fuldtallig bestyrelse: 
Anne Oscar fra nr. 27 der er næstformand og sekretær 
Helge Hesselberg fra nr. 13, der også er foreningens kasserer. 
Allan Sørensen fra nr. 10 
Per Christensen fra nr. 31 
Ole Stenderup fra nr. 67 
Arne Wissum fra nr. 18 
Frank Lydersen fra nr. 30 og Niels Walther Larsen fra nr. 28, der begge er valgt som suppleanter. 
 
Frank Lydersen, der har siddet som suppleant i bestyrelsen i 2 år ønsker at udtræde efter endt 
valgperiode og Niels Walther Larsen ønsker at udtræde efter 1 år af sin 2 årige valgperiode. Der 
ligger ingen ufred bag deres beslutninger, begge har blot et ønske om at bruge deres tid anderledes.    
 
Parklygter 
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NESA og Karlebo Kommune oplyste i starten af 2005, at der skulle ske en udskiftning af 
parklygterne langs stierne i Hvedevænget og på vores P-pladser. Vi fik mulighed for at få 
indflydelse på, hvilket armatur der skulle opsættes.  
 
Kommunen og NESA havde på forhånd fastlagt en lyspunkthøjde på mellem 3,5 og 4 meter hvilket 
vi, for at undgå gener for de hvedeboere, der bor med en parklygte i baghaven, gjorde indsigelser 
imod. 
 
Som I har set resulterede vores indsats i, at alle parklygter i Hvedevænget nu har en lyspunkthøjde 
på 3 meter. Armaturet, som vi fik valgt efter en afstemning i Hvedevænget, var prissat til 200 kr. + 
moms.  
 
Arbejdet er endnu ikke færdiggjort, men i løbet af foråret skulle alle parklygter være skiftet. 
 
Vedligeholdelse af huse 
I løbet af foråret traf bestyrelsen beslutning om at skifte murer i forbindelse med reparationsarbejdet 
på vores fælles gavle. Efter en tilbudsrunde valgte bestyrelsen at betro murerfirmaet Pedersen & 
Landsig ApS opgaven, som påbegyndte arbejdet i slutningen af september.  
 
Arbejdet er endnu ikke afsluttet men de foreløbige udbedringer ser meget tilfredsstillende ud. I den 
forbindelse er det passende at sige en stor tak til Nikolai fra nr. 71, der har bistået med 
byggesagkyndige vurderinger fra sidelinien.   
 
Murerfirmaet har desuden afgivet tilbud på en timepris på reparation af tagrygning, udskiftning af 
kit under tagsten ved gavle med videre.  
 
Dette arbejde skal udføres for den enkelte grundejers egen regning. Der er flere grundejere, der har 
vist interesse for, at få udført tagreparation, og de vil blive kontaktet af murerfirmaet i løbet af 
foråret. 
 
Vi kan desuden fortælle, at samtlige murere, vi har været i kontakt med, har givet udtryk for, at 
vores murværk og tage ser sunde ud. Og den udmelding har medført, at vi i år har nedprioriteret 
arbejdet omkring eventuel etablering af en tagfond. 
 
I 2005 lykkedes det os at skaffe et ekstraordinært billigt tilbud på træbeskyttelse, som flere 
hvedeboere tog imod. Vi vil – hvis vores leverandør vil - udsende et lignende tilbud i løbet af 
forsommeren.  
 
Fællesarealer 
Kort efter generalforsamlingen i 2005 fik vi ansat en gartner til at klippe græs. Som det fremgår af 
regnskabet er græsklipning en udgiftspost, der er steget betydeligt i forhold til årene før. Men 
plænerne har været pæne og nyklippede hele sæsonen, med den sidegevinst, at klipningen og 
larmen er flyttet fra weekenderne til dagtimerne på hverdage.  
 
Vores gamle traktor står i skuret og nyder et velfortjent otium, men er stadig funktionsdygtig, og 
kan tages frem ved særlige lejligheder. 
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Gartneren har ligeledes fældet og beskåret flere træer i foråret, og sidst på efteråret blev træerne 
langs Brønsholmgårdsvej og P-pladsen mod syd beskåret. Det skulle gerne give fornemmelsen af 
lidt mere luft mellem bøgehæk og trækroner til foråret.  
 
Vi har også fået plantet æbletræer ved legepladserne – de nåede endda at bære frugt. Og på 2 af 
vores fællesplæner er plantet buske, der bærer blomster og vil give lidt farve i bebyggelsen i løbet af 
sommeren. 
 
Gartneren stod for hækklipningen i år, og han har også fjernet noget af den bøgehæk, der var 
placeret tæt op ad nr. 32. 
 
Det er ligeledes gartneren, der står for snerydningen, og det har der i år været et vældigt behov for. 
Vi har i bestyrelsen diskuteret, om vi skulle have saltet eller gruset efter snerydningen. Der er 
fordele og ulemper ved begge dele, og vi endte med at vælge grus, men har I en anden mening, vil 
vi gerne høre den.  
 
Der er revet nogle brosten op under snerydningen i 2006, og vi har aftalt med gartneren, at han 
udbedrer skaderne til foråret. 
 
Der var i sommerens løb problemer med de nedgravede TDC-kabler på hovedstien udfor nr. 73. 
Gravearbejdet og reparationen blev forholdsvis hurtigt afsluttet, men reetableringen af stien tog sin 
tid. 
 
P-pladser 
Kjeld fra nr. 9 har skaffet maling og udført afmærkning af båse på P-pladsen – tak for det Kjeld. 
 
Fællesaktiviteter 
Forrige års succes med Petanque onsdag aften druknede i regn i starten af sæsonen, og vi kom 
aldrig rigtig i gang, da det endelig blev sommer. Men hvis der er interesse for at spille i den 
kommende sæson – så er vi klar. 
 
Som aftalt ved sidste generalforsamling skulle vi i 2005 forsøge os med 2 fællesdage. Dels fordi det 
er en god måde at få plejet naboskabet i en rækkehusbebyggelse, men så sandelig også, fordi vi får 
vedligeholdt og shinet op i Hvedevænget. Og det er en fornøjelse at se, at der bliver arbejdet for 
fuld kraft af både børn og voksne. Det er et stort arbejde at arrangere en fællesdag, men vi i 
bestyrelsen er ikke i tvivl om, at det er et vigtigt aktiv for vores bebyggelse.  
 
Den første fællesdag bestod mest af oprydning, sandudskiftning og lugning i bede. Det var bare 
rigtig festligt, da Hjemisbilen svingede ind på P-pladsen, og kassereren måtte til lommerne og give 
en omgang is. Det gav energi til lidt mere lugning.  
 
Et par af de store projekter på den anden fællesdag var maling af skuret på den sydlige 
parkeringsplads, og rækværket omkring kælderskakten – men også lugning i bede, maling og 
reparation af legeredskaber blev der tid til. Børneudvalget var medarrangør på den 2. fællesdag, 
som sluttede af med cirkusforestilling og fællesspisning.  
 
Fællesdagene har været velbesøgte, og hvedeungerne nyder, at der sker noget i deres nærmiljø og 
på deres legepladser, så en stor tak til alle deltagende hvedeboere!  
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Det er i Hvedevænget aftalt, at boldmålene skal flyttes nogle gange i løbet af sommersæsonen, og 
det fik vi ikke gjort. Vi er også bekendt med, at der i en periode var voksne spillere på boldbanen, 
som larmede uhensigtsmæssigt meget, og det fik vi stoppet.  
 
Nogle hvedeboere omkring boldbanen føler sig generet af boldspillet og andre er glade for, at der er 
lidt aktivitet i den sydlige ende af bebyggelsen.  
 
Vi skal senere tage stilling til et forslag omkring boldmålenes fremtidige placering, og så er det op 
til bestyrelsen at efterleve beslutningen 
 
Vi har indkøbt 2 sæt borde og bænke, der er opstillet ved boldbanen, netop for at give mulighed for 
mere nabosamvær i den sydlige ende.  
 
Overdækninger 
Vi vedtog på sidste generalforsamling, at bestyrelsen skulle arbejde videre med at få udarbejdet 
nogle tegninger af fremtidige overdækninger i Hvedevænget med baggrund i den model, som 
arkitektfirmaet Mannik og Storm A/S har fremstillet.  
 
Vi har haft flere møder i overdækningsudvalget, og vi fremlagde sidst på sommeren resultatet af 
vores arbejde for Arkitekt Annelise Thorne og bygningskonstruktør Tony Hansen fra Karlebo 
Kommune, der var positive overfor resultatet.  
 
Som bekendt var bilagsmaterialet ikke vedlagt forslaget vedrørende overdækninger, da dette blev 
omdelt i mandags. Dette bunder i at der beklageligvis havde indsneget sig en fejl i materialet.  
 
Da det var vigtigt for bestyrelsen, at det materiale, der blev udsendt også var korrekt, besluttede vi 
at omdele det rettede tegningsmateriale på generalforsamlingen, når forslaget skulle behandles.  
 
Det rettede materiale kom imidlertid bestyrelsen i hænde allerede tirsdag, og vi besluttede at uddele 
dette straks, for at give jer alle en mulighed for at studere det før generalforsamlingen.  
 
Bestyrelsen er rigtig ærgerlig over at bilagsmaterialet ikke kunne vedlægges forslaget. Vi har haft 
mange svære overvejelser omkring hvordan vi skulle håndtere situationen, og hvordan vi er stillet i 
forhold til vedtægterne m.m.  
 
Overvejelserne er udmundet i at vi finder det rigtigt at fortsætte som planlagt. Vi har i lighed med 
sidste år bedt arkitekt Ulrik Storm deltage under drøftelserne, da han som fagmand vil være i stand 
til at svare på spørgsmål omkring de tekniske detaljer. 
 
Udvalg 
Bestyrelsen har nedsat nogle ad hoc udvalg, der arbejder med specialopgaver. Der sidder et 
bestyrelsesmedlem i alle udvalg, og de beretter til bestyrelsesmøderne, om et meget stort 
engagement i udvalgene.  
 
Vi vil inden for kort tid få lagt navne på udvalg og udvalgsmedlemmer ud på hjemmesiden.  
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I kan til enhver tid rette henvendelse til et bestyrelsesmedlem, hvis I har behov for at give nogle 
oplysninger videre, komme med gode ideer og så videre. Og det er der faktisk rigtig mange af jer 
der gør. Og tusind tak for det. For vi kan i bestyrelsen kun løfte vores opgave med jeres hjælp. 
 
På baggrund af to spørgeskemarunder er det lykkes antenneudvalget at få kortlagt kvaliteten af 
modtagesignalet i de enkelte huse. Der tegner sig et billede af, at DR2 generelt ikke leveres med 
tilstrækkelig styrke, men Hareskov Elektrik forsikrer, at DR2-signalet kan forbedres. 
  
Desuden vil Hareskov Elektrik for grundejerforeningens regning foretage en test de steder systemet 
lader til at udvise svagheder. Hvis fejl findes før antennestikdåsen i væggen i de enkelte huse, er 
reparationen en grundejerforeningsudgift, fra og med antennestikdåsen ophører 
grundejerforeningens ansvar.  
 
Hareskov Elektrik har i 2005 lagt nyt antennekabel til rækken 65–72, da kablet var defekt.  
 
Hareskov Elektrik oplyser, at vores anlæg er teknisk funktionelt mange år frem og desuden har 
mulighed for udvidelse med flere kanaler.     
 
Antenneudvalget holder sig orienteret omkring Kokkedal Bredbåndsforening, og har indstillet til 
bestyrelsen, at vi bør melde os ind som forening.  
Antenneudvalget holder sig endvidere løbende underrettet om udviklingen indenfor bredbånd, 
kabel-TV med videre. 
 
Varmeudvalget havde et travlt forår, med afpudsning af instruktionen omkring varmeanlægget. 
Deres indsats blev afsluttet med et fællesmøde, hvor varmekonsulent Kjeld Sivertsen deltog og 
redegjorde for vores varmesystem. Mødet var velbesøgt, og mange fik besvaret spørgsmål omkring 
vores fjernvarme.  
Nordforbrænding har i februar måned i år opsat ny måler og 2 nye afspærringsventiler i vores 
varmekælder. 
 
Børneudvalget har igen i 2005 med stor succes afholdt fastelavn, Hvedecamp og børnedag på 
fællesdagen. Børneudvalget vil bruge den kommende sæson på at være kreative i forhold til den 
fremtidige udformning af de fælles legepladser. Hvis de når det, vil de have et forslag klar til næste 
generalforsamling.  
 
Forsikringsforhold 
Igen i år varslede vores forsikringsselskab Alm. Brand i januar måned 2006, at de ikke længere ville 
forsikre og dække udgifterne til udskiftning af Hvedevængets varmtvandsbeholdere. Det er ikke 
første gang, de er kommet med en sådan udmelding, men i år var de ikke forhandlingsvillige, da 
indtægterne i 2005 ikke havde stået mål med udgifterne. 
 
Udmeldingen fra Alm. Brand var, at de ville beholde os som kunde, mod en præmiestigning på 
15 % samtidig med, at varmtvandsbeholderne i bryggerset ikke længere var dækket. Altså dårligere 
dækning og højere præmie. 
  
Vi er ikke umiddelbart imponeret over sådan et tilbud, og bestyrelsen har derfor valgt, kun at 
forlænge vores engagement hos Alm. Brand frem til udgangen af april måned. Den mellemliggende 
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periode har vi brugt på, sammen med vores forsikringsmægler at afsøge markedet for en eventuelt 
billigere løsning.  
 
Vi har ligeledes ønsket, at få afklaret, om det vil være billigere og måske bedre, at alle har en 
individuel forsikring, der dækker deres ejendom udover en fællesforsikring, der dækker 
fællesskabets forpligtigelser som antenneanlæg, fjernvarmerør i jorden med videre. 
  
Vi har fundet en billigere løsning – som vi agter at underskrive sidst på måneden. Vi har inviteret 
vores forsikringsmægler til generalforsamlingen for at oplyse om den nye fællesforsikring samt 
besvare eventuelle spørgsmål omkring vores forsikringsforhold. 
 
Kontakt med Karlebo Kommune 
Vi har været i kontakt med kommunen omkring reducering af buskadset på volden. Kommunen har 
oplyst, at de ikke vil gøre indsigelser, hvis vi klipper volden 2 m ind og sår græs på deres grund. Og 
det er vi glade for. Ved samme lejlighed modtog vi en irettesættelse og måtte undskylde, at vi 
gennem flere år har smidt det gamle sand fra sandkasserne op i volden. 
 
Omkring beskæring og udtynding af træerne langs Kongevejen har det været lidt mere tungt at få 
kommunen i tale, men de er gået i gang med arbejdet, og det er tydeligt, at det giver mere lys ind 
mod Hvedevænget.  
 
Vi kontaktede i foråret Karlebo Kommune med henblik på afklaring omkring de ræve, vi var 
bekendt med boede i volden mod Kongevejen. Kommunen henviste til en lokal jagtforening, der 
oplyste, at de desværre ikke kunne hjælpe os, da rævene opholdt sig for tæt på beboelse.  
Vi er i januar måned i år blevet kontaktet af en anden jagtforening, der har tilbudt at opstille fælder, 
men vi har ikke set nogen ræve i lang tid – men hvis I har set nogen, vil vi gerne høre om det.  
 
Vi har haft dialog med kommunen omkring vedligeholdelsespligten af vores hovedsti, der går 
gennem bebyggelsen, og her var ingen tvivl om, at det er Hvedevænget, der ejer stien, hvorfor 
vedligeholdelsespligten påhviler os.  
 
Vi har i 2005 udskiftet fliser på hovedstien udfor nr. 1 – 8, da de var forvitrede. Vi har checket 
samtlige stier i Hvedevænget, og har konstateret, at der i de kommende år udvikler sig et behov for 
udskiftning af fliser.  
 
Det lykkedes efter ihærdige forsøg at få fremskaffet nøgler til de opsatte pullerter i løbet af 
sommeren.  
 
Flere pullerter er nu defekte, og vi har med større eller mindre held forsøgt at reparere dem. I 
forbindelse med vinteren, hvor kommunen fejer på hovedstien er reparationsarbejdet sat på stand 
by.  
 
Bestyrelsen har udarbejdet et forslag som skal diskuteres senere (ekstraordinær generalforsamling)/ 
omkring nedtagning af pullerterne i særlige tilfælde.  
 
Den helt specielle Hvedeånd 
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Vi har (og det er formanden og næstformanden, der udfører det job) været rundt at hilse 
nyindflyttede hvedeboere velkommen med en flaske vin. Det er en meget kærkommen opgave for 
os, og vi lægger stor vægt på, at vores nye naboer skal føle sig vel modtaget i Hvedevænget.  
 
Vi får ved samme lejlighed fortalt om Hvedevænget, pralet lidt af vores hjemmeside og så videre.   
 
Hvedevænget har flere beboere, der udfører en frivillig og uvurderlig arbejdsindsats for vores 
bebyggelse. Dem takker vi én gang årligt, når formand og kasserer ved juletid afleverer en lille 
vingave til hver enkelt.   
 
I 2005 var vi på besøg hos 30 personer, hvoraf flere fik en erkendtlighed for mere end en opgave. 
Det er en helt overvældende hjælpsomhed, der bidrager til Hvedevængets liv og ånd, og det er 
noget, vi alle sammen har god grund til at værne om og være stolte af.  
 
Det var så en beskrivelse af, hvad bestyrelsen har fået sin tid til at gå med i 2005, og det er for så 
vidt historie. Vi har også gjort os tanker om, hvad det kommende generalforsamlingsår kan 
indeholde af aktiviteter. 
 
Fremtidige opgaver 
Vi har bemærket, at der er en stigende trafik på græsarealet ved volden. Her kommer mange ”ikke 
lokale hundeluftere”, og der kører flere og flere knallerter forbi. Det vil vi gerne gøre noget ved. Vi 
kunne forestille os, at lukke af med beplantning i begge ender af fællearealet langs volden for at 
signalere, at det her er privat område. Men gode ideer er velkomne. 
 
Vi har allerede aftalt, at samarbejde med kommunen om arealet ud mod Egedalsvej, da området er 
fælles. Der skal fældes træer, og hækken skal vedligeholdes.  
 
Hvedevænget er en snart 30 år gammel bebyggelse, og det ses efterhånden tydeligere og tydeligere.  
 
Det er derfor vigtigt, at vi har endnu mere fokus på de store renoveringsopgaver der ligger foran os. 
Det drejer sig om vedligeholdelse af:  

• flisebelægninger 
• asfaltbelægninger  
• antenneanlæg  
• legepladser  
• fællesarealer 

Det er vigtigt, at bibeholde den høje vedligeholdelsesstandard, som altid har karakteriseret 
Hvedevænget.  
 
Til allersidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for et begivenhedsrigt år. Vi har haft nogle gode 
diskussioner, nogle af dem har også været af den type, hvor vi alle er blevet varme i kinderne, men 
alle udsagn har haft baggrund i vores glæde ved og vores lyst til at bevare Hvedevænget som et 
smørhul i Kokkedal.  
 
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 én 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. 
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Under bestyrelsen beretning blev Hvedevængets forsikringsforhold drøftet. Til dette formål var 
forsikringsmægler Thomas Hey indkaldt. Grundet aktuelle skadesforløb havde Alm. Brand varslet 
præmieforhøjelse på 15 % - og uden dækning af varmtvandsbeholdere. Thomas havde undersøgt 
andre muligheder end Alm. Brand og nævnte Nord Forsikring som forsikringsselskab for 
bygningerne i Hvedevænget, og Dansk Glasforsikring som selskab for glasforsikring inkl. 
keramiske plader.  
 
Nr. 19 ville gerne have oplyst den nuværende præmie til brandforsikring til Alm. Brand. Det blev 
oplyst, at præmien for perioden 1/2 2006 til 1/2 2007 andrager kr. 292.662-. Tilsvarende forsikring 
til nyt selskab ville andrage ca. kr. 184.700-. Det blev samtidig oplyst, at Alm. Brand havde en 
præmieindtægt fra Hvedevænget på ca. kr. 255.000- i 2005, men over de seneste 3 år havde udbetalt 
skadeserstatning på ca. 1.108.000-. 
Nr. 51 ville gerne have oplyst, hvor mange varmtvandsbeholdere, der var udskiftet på Alm. Brands 
regning. Det blev oplyst, at der var skiftet i alt 9 stk. i 2005. 
 
På spørgsmål fra nr. 72 nævnte Thomas Hey, at 2. sal er dækket af brandforsikringen, men da 2. sal 
ikke er til beboelse, vil eventuel indretning af denne ikke blive dækket. Dog vil blandt andet spær, 
tagsten og isolering blive dækket.  
 
Nr. 64 fik bekræftet, at skjulte rør stadig var dækket under forsikringen. Foreslog at etablere låger 
foran gamle beholdere i stedet for den påskruede plade, idet beholdere ikke var dækket under 
skjulte rør. 
 
Nr. 13 fik bekræftet, at trappe til 2. sal – uanset trappens udførelse – var dækket af brandforsikring, 
men som tidligere nævnt ikke indretning af 2. sal. 
 
Nr. 2 spurgte, om den hidtidige forsikring dækkede keramiske plader, hvilket de fik bekræftet. 
 
Thomas Hey oplyste, at der generelt ikke er selvrisiko på de nye forsikringer, men omtalte 
aldersafskrivning, således at eksempelvis 60 år gamle rør kun dækkes med 25 %. Øvrige 
følgeskader fra en forsikringshændelse dækkes fuldt ud. 
 
Nr. 64 fik bekræftet, at der er aldersafskrivning på varmerør i fællesarealerne. 
 
Herefter forlod Thomas Hey generalforsamlingen. 
 
Nr. 64 ønskede forklaring på, hvorfor udgift til gartner var steget med ca. kr. 50.000-, hvor skift til 
ny gartner skulle have været billigere. Kassereren nævnte, at det nu var betydelig billigere pr. 
arbejdsopgave end tidligere, men at der nu blev gennemført mange flere arbejdsopgaver 
(indhentning af et efterslæb): 
 

- Beskæring af mange træer (tidl. 600- til 900- pr. træ, nu 300- til 350- pt. Træ) 
- Færdiggjort skur (dog ikke gartnerudgift) 
- Flisearbejde gennemført – formedels kr. 45.000- 
- Plantet flere træer – bl.a. en række frugttræer 
- Græsklipning dyrere end tidligere – grundet ugentlig slåning, hvilket ikke skete 

tidligere 
- Snerydning. 
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Nr. 64 efterlyste en tidligere lovet undersøgelse af kanaludbud på TV. Formanden gav spørgeren ret 
og nævnte, at antenneudvalget følte det vigtigst, at undersøge modtageforholdene først. Det blev 
samtidig nævnt, at anlægget kan udvides med op til flere kanaler. 
 
Nr. 64 ville vide, hvorfor der var gennemført undersøgelse af modtageforhold hos den enkelte 
bruger. Antenneudvalget svarede, det var for at kortlægge modtageforhold, idet eventuelle fejl før 
”antenne stikdåsen” var for grundejerforeningens regning, medens eventuelle fejl efter, var for den 
enkelte grundejers regning. Hareskov Electric havde udtalt, at modtageforhold for DR2 kan 
forbedres. Kassereren nævnte, at der stadig var 8 huse, som ikke havde svaret på undersøgelsen! 
 
Nr. 50 nævnte, at modtageforholdene først havde været gode, men nu er dårlige igen. 
 
Nr. 9 fik bekræftet, at Hareskov Electric havde set undersøgelsen af modtageforhold. 
 
Nr. 28 oplyste, at de enkelte huse i bebyggelsen ligger i ”sløjfer”.  Hvis den enkelte grundejer har 
trukket kabler til flere fjernsyn, eksempelvis på 1. og 2. sal, kan modtageforholdene være forringet. 
 
Beretningen blev herefter godkendt. 
 
ad 3 – Aflæggelse af regnskab   
 
Kassereren fremlagde regnskabet for 2005 og fremhævede bl.a. følgende: 
 

- 55.000- brugt til fældning og beskæring af træer, fræsning af stubbe m.v. 
- 13.500- arbejdsløn til ”egne havefolk” (lugning) 
- 22.500- klipning af hæk 

 
Dertil var kommet en lønsumsafgift pr kr. 7.500-, som ikke skal betales fremover, såfremt vores 
lønudgift til egne havefolk ikke stiger væsentligt. Reparation af skur beløb sigtil 18.000,-. Samlet 
arbejdsløn kr. 154.000-. Da der var hensat kr. 15.000- til skurreparation har den den reelle udgift 
været i alt kr. 169.000-. El-forbruget er faldet efter ændringer i varmekælder. 
 
Nr. 64 spurgte til udgifter til arkitekt/ingeniør: Arkitekt kr. 22.500-, ingeniør kr. 12.906- , i alt kr. 
35.406-. Hensættelse kr. 25.000-, hvorfor udgiften er bogført med kr. 10.406-. 
 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
 
ad 4 – Rettidigt indkomne forslag  
 

1. Forslag fra bestyrelsen (med bilag) vedrørende overdækninger. 
 
Generalforsamlingen godkender de af arkitektfirmaet Mannik og Storm A/S udarbejdede tegninger 
vedr. overdækninger. Bestyrelsen bemyndiges til at søge godkendelse af disse tegninger hos 
Karlebo Kommune. 
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Nr. 64 nævnte indledningsvis, at det var forkasteligt at tegningerne først kom dagen før 
generalforsamlingen. Bestyrelsen har haft sagen i et helt år og kunne have informeret bredt om 
arbejdet. Bestyrelsen skulle klandres for dette. 
 
Arkitekt Ulrik Storm gennemgik de aktuelle tegninger og nævnte, at forsinkelsen til dels skyldes 
arkitektfirmaet, idet man havde undersøgt diverse materialer helt op til generalforsamlingen. Han 
nævnte, at lamineret glas var at foretrække i stedet for ”kanalplader” (Vink Lexan), dog for er 
merpris af ca. kr. 5.000-, idet disse plader ”patinerede” flottere. 
 
På spørgsmål fra Nr. 51 blev det nævnt, at de 60cm til skel med de viste tegninger ikke mere var 
aktuel. 
 
Nr. 64 nævnte, at 6 m.m. lamineret glas ikke var nok med de oplyste spænd. Der skulle i stedet 
benyttes 8 mm til 10 mm, alt efter hvor stort spænd der benyttes. Mente i øvrigt, at der skulle 
benyttes zinktagrender/-rør, og ikke plastic eller andre materialer. 
 
Formanden pointerede, at når der var taget stilling til materialevalg m.v., ville bestyrelsen gå videre 
til Karlebo/Fredensborg Kommune for godkendelse, og efterfølgende udfærdige en 
”kørevejledning” til overdækningerne.    
 
Nr. 66 oplyste på spørgsmål fra forsamlingen, at der er 2 grunde til, at der højst søges om 2/3 
overdækning og ikke fuld overdækning på havesiden. Dels skyldes det brandregulativer, dels 
hensynet til naboen, så man ikke tager sol fra denne, hvorfor nordsiden af terrassen friholdes for 
overdækning. Der skal altså for 1/3, 1/2 resp. 2/3 overdækning startes fra ”syd og bygges mod 
nord”. 
Nr. 79 oplyste, Karlebo Kommune har meddelt, at hvis en overbygning skulle skygge for en nabo, 
skal naboen spørges. 
 
Nr. 20 fik bekræftet, at der ikke er problemer ved overdækning, hvis stuens vinduesparti er rykket 
ud.  
 
Nr. 5 ville gerne have at vide, hvad der sker med de eksisterende overdækninger. Formanden 
henviste til 2 år gammel beslutning/referat, hvor ”lovliggørelse af eksisterende overdækninger søges 
af den enkelte grundejer via dispensation, og at nye tegninger benyttes til fremtidige 
overdækninger”. 
 
Nr. 64 ville gerne vide, hvordan der undgås mos m.v. ved benyttelse af lexan kanalplader (plast). 
Arkitekten kunne ikke afvise, at der dannes mos m.v., hvorfor han også fremhævede brug af 
laminerede glasplader. 
 
Grundejerforeningen ser gerne benyttelse af lamineret glas og zinktagrender m.v. 
 
Dirigenten skred herefter til afstemning om de fremlagte tegninger – med følgende resultat: For 
tegningerne stemte 86, imod stemte 17. 
 
Dirigenten ønskede herefter afstemning om udelukkende anvendelse af lamineret glas – med 
følgende resultat: For stemte 65, imod 24. 
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Dirigenten ønskede også afstemning om udelukkende anvendelse af zinktagrender og rør. Dette 
forslag blev enstemmigt vedtaget. 
 

2. Forslag fra Bjørn Sandberg omhandlende mailingliste m.v.  

 

Bjørn begrundede forslaget. 
 
Nr. 5 mente at problemet blev løst, når/hvis vi fik bredbånd i bebyggelsen 
 
Formanden omtalte et ”web-hotel” for kr. 1- pr. måned pr. hus, hvor den enkeltes mailadresse 
opdateres. 
 
Nr. 66 opfordrede til benyttelse af web-hotel. Men frarådede, at lægge de enkelte mail-adresser som 
links på hjemmesiden da dette øger risikoen for spredning af spam mails. De enkelte mailadresser 
skulle i stedet etableres som et billede, som ikke koster mere end ovenfor anført.  
 
Nr. 64 mente, at alle informationer der udsendes bør ligge på foreningens hjemmeside. 
 
Dirigenten satte forslaget til afstemning under hensyntagen til de faldne bemærkninger omkring 
datasikkerhed. 
 
Dette forslag blev enstemmigt vedtaget. 
 

3. Forslag fra Henning Mortensen omhandlende overgang til elektroniske udsendelser på 

hjemmesiden. 

 
Forslaget løst under ovennævnte punkt 2. 
 

4. Forslag fra Henning Mortensen vedrørende udlægning af bestyrelsesmødereferater på 

hjemmesiden. 

 

Nr. 64 begrundede forslaget. 
 
Nr. 5 mente at 1 uge var for kort tid til udlægning efter mødet, og kom med ændringsforslag på 1 
måned. 
 
Formanden begrundede afslag af offentliggørelse af bestyrelsesmødereferater og foreslog en 1/4 
årlig information. 
 
Nr. 5 mente ikke dette var et argument mod nr. 64’ forslag. 
   
Nr. 64 mente, at 5 uger var passende for indlægning på hjemmesiden efter mødets afholdelse – eller 
snarest muligt – dog renset for personfølsomme data/oplysninger. 
 
Nr. 27 forslag om at igangværende sager opdateres på hjemmesiden, og løbende blev opdateret 
kunne ikke umiddelbart godkendes. 
 



 12

Nr. 70 mente, at generalforsamlingen havde valgt en bestyrelse, til hvilken vi burde have tillid, og at 
offentliggørelse af bestyrelsesmødereferater var udtryk for en mistænkeliggørelse af bestyrelsens 
arbejde. 
 
Nr. 51 mente, at bestyrelsen var fremkommet med et fint ændringsforslag, hvor man får information 
om igangværende sager hver 3. måned. 
 
Dirigenten satte forslaget til afstemning følgende resultat. For stemte 24, imod stemte 61.  
 
Forslaget var dermed faldet. 
 

5. Bestyrelsens ændringsforslag til forslag nr. 4. 

 
Bestyrelsen foreslår, at der udsendes information om igangværende sager i Hvedevænget hver 3. 
måned. Denne information lægges desuden på Hvedevængets hjemmeside. 
  
Dirigenten satte forslaget til afstemning af med følgende resultat: For stemte 94. Imod stemte ingen. 
 

6. Forslag fra Henning Mortensen vedrørende kabel-tv m.v. 

 
Nr. 64 uddybede forslaget og ændrede den i forslaget stillede dato omkring afholdelse af en 
ekstraordinær generalforsamling til ”snarest muligt”. 
 
Dirigenten satte forslaget til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.   
 

7. Forslag fra Eva Høgsberg vedrørende udskiftning af kanal. 
 
Nr. 19 uddybede forslaget. 
Nr. 34 ønskede SAT1 udskiftet. 
 
Formanden foreslog, at vi skulle afvente undersøgelsen af kabel-tv, og derefter behandle emnet på 
en ekstraordinær generalforsamling. Dette accepterede forslagsstilleren. 
 
På grund af det fremskredne tidspunkt afbrød dirigenten generalforsamlingen, og foreslog resten af 
dagsordenen behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen bedes indkalde til. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.55. 
 
 
Hanne Rasmussen  Margit Nielsen  Ole Nørgaard 
Formand   Dirigent   Referent 
   


