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Grundejerforeningen Hvedevænget 

 
 

Referat af ekstraordinær generalforsamling 6. april 2006  
 
Dagsorden for generalforsamlingen: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Rettidigt indkomne forslag (forslag 8-10 resterer fra ord. generalforsamling) 
3. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
4. Valg af formand til bestyrelsen 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 
6. Valg af kasserer 
7. Valg af kritisk revisor 
8. Eventuelt 

 
På generalforsamlingen var 24 huse repræsenteret ved personligt fremmøde og 10 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. 
 
ad 2 – Rettidigt indkomne forslag 

 

Flytning af fodboldmål 
 
Nr. 9 kunne støtte det gode forslag om, at målene blev stående på den oprindelige boldbane. 
 
Nr. 67 var uenig, idet de samme beboere belastes i sommermånederne, samt at græsset har godt af 
at hvile. 
 
Nr. 70 spurgte hvor målene ellers skulle stå. På de store fællesarealer, lufter beboere med hunde – i 

strid med ejerforeningens bestemmelser i vidt omfang hunde – hvorfor det er ulækkert at lade børn 
og børnebørn spille fodbold – og i det hele taget lege - på disse arealer. 
 
Nr. 30 mente ikke fodboldbanen generede på sin nuværende plads. 
 
Nr. 5 kunne (inden afstemning) stemme for at målene blev stående fast – da de åbenbart ikke 
generede. 
 
Nr. 10 Nævnte at der kan findes andre områder, men mente ikke af flytning er en god løsning, idet 
målene skal forankres. 
 
Nr. 64 Kunne også (inden afstemning) tilslutte sig en fast boldbane. 
 



 2

Dirigenten gik herefter til afstemning om at ”fodboldmålene skal blive stående fast på boldbanen” - 
med følgende resultat: 
 
  For forslaget stemte 58 
  Imod stemte 2 
  8 undlod at stemme. 
 
Forslag om flytning af bom ud for nr. 33 
 
Nr. 34 var uenig i at bestående bom ud for nr. 33 flyttes, idet bommen sænker farten inden udkørsel 
på den store cykelsti. 
 
Nr. 5 foreslog opsætning af ny bom ud for nr. 32, så kørsel over græs m.v. undgås. 
 
Nr. 64 mente ikke, at grundejerforeningen kan beslutte nedtagning af bom ved nr. 32, men alene 
Karlebo Kommune. Foreslog henvendelse til NGG med anmodning om at eleverne følger 
hovedstien. 
 
Herefter fremkom ændringsforslag om bevarelse af bom ud for nr. 33 og opsætning af bom ud for 
nr. 32, hvilket blev enstemmigt vedtaget. 
 
Forslag fra bestyrelsen om ændring af ordensreglementet  
 
Dirigenten nævnte, at generalforsamlingen – jævnfør § 11 - ikke var beslutningsdygtig vedr. dette 
forslag, hvor det blev udsat til en senere generalforsamling.  
 
ad 3 – Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 

 
Kassereren begrundede det fremlagte budget for 2006 med bl.a. følgende 
 

- Beskæring af bevoksning på vold mod Kongevejen og græssåning på blotlagte 
arealer 

- Renovering af det grønne område mod syd, ud mod Egedalsvej. 
- Ny beplantning på græsset ud for nr. 32 for at reducere cykel- og knallertkørsel på 

græsset til og fra det store lysregulerede kryds Kongevejen/Egedalsvej  
- Parkeringspladser trænger meget snart til nyt slidlag, hvilket bl.a. forklarer den 

foreslåede stigning i kontingentet, og dermed opbygning af reserve til dette 
arbejde. Der skal ligeledes repareres stiarealer. 

- På forsikringer spares på de nye forsikringer ca. 80 til 100.000- kroner på årsbasis. 
 

Omtalte (for nye beboere) udlejning af borde og stole. 
 
Nr. 79 beklagede den store stigning på 27 % af kontingentet. Foreslog nedsættelse på 10 % af alle 
udgiftsposter – og i øvrigt 10 timers frivilligt arbejde fra hver husstand. Hverken kassereren eller 
den øvrige bestyrelse kunne støtte dette forslag. 
 
Nr. 27 nævnte, at ”børneudvalget” gennem flere år har sparet op til nye legeredskaber i 
bebyggelsen. 
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Ifølge nr. 30, skulle volden være ejet af Karlebo Kommune, hvorfor det undrer, at grundejer-
foreningen skal betale for renovering af volden. Kassereren svarede, at man har været i kontakt med 
kommunen omkring dette.  
 
Nr. 64 nævnte, at kommunen tidligere har været kontaktet vedr. renovering af volden ud mod 
Kongevejen. Kontingentet var siden 2003 steget med 34 %. Mente ikke, at der skulle hensættes 
penge til parkeringspladser. Hvis/når reparation af parkeringspladser bliver aktuel, så udskrivning af 
regning til de enkelte husstande. Derfor uændret kontingent for 2006. Foreslog renovering af 
parkeringspladser gennemført over 2 år. 
 
Kassereren svarede, at bestyrelsen forsøgte at sprede de store udgifter over flere år, ved opbyggelse 
af en reserve til disse formål. Formanden nævnte, at slidlag på parkeringspladser var estimeret til at 
holde 15-18 år. Hvis slidlaget bliver yderligere forringet, kan underlaget komme i fare, hvorefter det 
bliver meget dyrt at renovere parkeringspladserne. Prisoverslag på nuværende tidspunkt lyder på kr. 
250.000-. 
 
Nr. 64 mente ikke at en udgift på. Kr. 3000-, eventuelt over 2 år ville være et problem for den 
enkelte husejer. 
 
Nr. 78 spurgte, om kontingentforhøjelsen fjernes igen, når parkeringspladser er blevet renoveret. 
Dette blev bekræftet af kassereren, medmindre almindelig prisudvikling havde spist forhøjelsen. 
 
Nr. 34 fik bekræftet, at reparation af antenneanlæg indgår i posten ”Drift og vedligeholdelse af 
arealer og bygninger”. 
 
Nr. 27 mente ikke, at den foreslåede kontingentforhøjelse er urimelig Hvedevængets alder og 
vedligeholdelsesbehov taget i betragtning. Nr 27 foretrækker og mener, at det opleves nemmere og 
rent økonomisk mere overskueligt for den enkelte husstand med opkrævning hver måned, frem for 
en engangsopkrævning på flere tusind kroner. 
 
Formanden nævnte, at hovedsti og parkeringspladser er ejet af Hvedevænget, hvorfor kommunen 
ikke vil give tilskud. Brosten ved indkørsler er dog for kommunens regning. 
 
Nr. 64 mente der skulle arbejdes for, at kommunen overtager vedligeholdelse af hovedsti og 
parkeringspladser. 
 
Nr. 79 frafaldt nu sit forslag og støttede nr. 64. 
 
Dirigenten gik herefter til afstemning af det af bestyrelsen udarbejdede budget og kontingent: 
 
  For stemte 46 
  Imod stemte 18. 
 
Forslaget var hermed vedtaget. 
 
ad 4 – valg af formand for bestyrelsen 
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Hanne Rasmussen blev uden modkandidat valgt til formand med applaus. 
 
ad 5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
Anna Oscar, Helge Hesselberg og Per Christensen var alle villig til genvalg og blev valgt med 
applaus. 
 
1 bestyrelsessuppleant for 2 år 
Jacob Wengler, nr. 73 valgt med applaus. 
1 bestyrelsessuppleant for 1 år 
Majken Lund, nr. 12 valgt med applaus. 
 
ad 6 – valg af kasserer  

 
Helge Hesselberg var villig til genvalg og blev valgt med applaus. 
 
ad 7 – valg af kritisk revisor 

 
Jan Bodeholt, nr. 38 valgt med applaus. 
 
ad 8 - Eventuelt  
 
Nr. 20 spurgte om det var lovligt at parkere campingvogne på sydlig parkeringsplads. Dette blev 
bekræftet (10 stk. vogne) jævnfør godkendt lokalplan.  
 
Nr. 64 omtalte rod på sydlig parkeringsplads, nævnte i den forbindelse, at der nu var parkeret 
trailere på det område, der var beregnet til campingvogne.  
 
Nr. 51 fik bekræftet, at varmtvandsbeholdere ikke længere var forsikret under forsikringen, som i 
øvrigt var opsagt.  
  
Formanden nævnte, at der var 38 gamle varmtvandsbeholdere tilbage i bebyggelsen. 9 stk. var 
udskiftet over forsikringen i 2005. Nogle var udskiftet over forsikringen for op til kr. 28.000-. 
Omtalte at nr. 70 havde fået udskiftet via Nivaa VVS for kr. 13.000-. 
 
Nr. 51 nævnte evt. renovering af tagrygninger. Murer vil kontakte den enkelte grundejer – hvis 
aktuelt. Der blev nævnt pris på ca. kr. 8.000-. 
 
Nr. 76 var forundret over, at gartneren brugte skovl og ikke kost ved bortrydning af sne. Svaret var, 
at når der var over 5 cm sne, kunne der ikke bruges fejekost på maskineriet. Gartneren ville for 
øvrigt ”genlægge” de brosten, som var blevet ødelagt i løbet af vinteren. 
 
Nr. 13 nævnte, at det ikke havde været muligt af få murer til de småjobs, som der havde været indtil 
nu. 
 
Nr. 64 nævnte i relation til tagsten/tagrygning, at der var mulighed for at kontakte en tagspecialist i 
stedet for en murer.  
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Nr. 13 nævnte, at tagsten til bebyggelsen ikke produceres længere. Nr. 59 oplyste, at det var muligt 
at købe ”vores” tagsten (brugte) på Trælasten. 
 
Da der ikke var yderligere bemærkninger, afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for 
god ro og orden. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.25. 
 
 
 
Hanne Rasmussen  Margit Nielsen  Ole Nørgaard 
Formand   Dirigent   Referent 
   
   
 
    
 
  
 
 
   
 
    
 


