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Grundejerforeningen Hvedevænget 
 

Referat af ordinær generalforsamling 
Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19.00 

 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og kritiske revisorer 
4. Rettidig 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 27 huse repræsenteret ved personligt fremmøde og andre 11 huse var 
repræsenteret ved fuldmagt. 
 
 

Ad 1 – Valg af dirigent 
 
Bestyrelsen foreslog Anders Kopping nr. 68 som dirigent. Der var ikke andre forslag og Anders 
blev valgt med applaus. 
 
Dirigenten konstaterede indledningsvist at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og 
beslutningsdygtig, og gav herefter ordet til formanden Hanne Rasmussen. 
 

Ad 2 – Bestyrelsens beretning for det forløbne år  
 
Så er der igen generalforsamling i Grundejerforeningen Hvedevænget, og vi skal se tilbage på det 
forløbne år.  
 
Jeg vil starte med at præsentere en næsten 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 
Arne Wissum fra nr. 18 
Ole Stenderup fra nr. 67 
Og sidst men ikke mindst Jacob Wengler fra nr. 73 og Maiken Lund fra nr. 12, der begge er valgt 
som suppleanter. 
Når jeg sagde næsten fuldtallig bestyrelse er det fordi vi d. 29. februar sagde farvel til Per 
Christensen fra nr. 31, der er flyttet til Jylland. 
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Fællesantenneanlæg 
Bestyrelsen kunne ved udgangen af 2007 konstatere, at den beslutningsproces, der blev sat i gang i 
Hvedevænget med et forslag ved generalforsamlingen i 2006, omkring etablering af Kabel-tv, nu 
var tilendebragt, og alle i Hvedevænget kan være stolte af den proces, vi har været igennem. 
Resultatet af beslutningerne er: 
 

• at Hvedevænget i dag har et splinternyt og toptunet fællesantenneanlæg, 

• at alle i bebyggelsen har et tilfredsstillende Tv-signal 

• at Hvedevænget har flere Tv-kanaler til at tilfredsstille de forskelligartede kanalbehov, der 
altid vil være i en boligbebyggelse, 

• at fællesantenneanlægget er fremtidssikret, det vil sige, at anlægget kan yderligere 
moderniseres, hvis der opstår behov for dette. 

 

Vedligeholdelse af huse 
I 2007 fik bestyrelsen et tilbud, der var svært at sige nej til, da en hvedeboer tilbød træbeskyttelse til 
en fordelagtig pris, og samtidig en mulighed for at indkøbe øvrige varer i Sadolin Farveland med 
procentvis rabat. Bestyrelsen stod for fællesindkøb af træbeskyttelsen, og det tilbud var der flere, 
der gjorde brug af. 
 

Fællesarealer 
Græs- og hækklipning samt snerydning varetages stadig af gartneren, som blev ansat efter 
generalforsamlingen i 2005. Græs- og hækklipning er en opgave som løses til en på forhånd aftalt 
pris. I 2007 blev sæsonen for græsklipning meget lang på grund af det lune efterår, så det er en 
aftale Hvedevænget har grund til at være tilfreds med. 
 
Bestyrelsen har været i dialog med vores gartner omkring den nye beplantning, der inden for de 
seneste år er plantet i Hvedevænget. Her har gartneren på bestyrelsens forespørgsel påpeget, at 
planterne er i vækst som forventet, og at kunsten lige nu er at udvise tålmodighed. 
 
Af større vedligeholdelsesarbejder på fællesarealerne kan nævnes, at   

• der er foretaget en kraftig beskæring af buskene i månelandskabet,  

• der er fældet syge træer i Hvedevængets sydlige ende, 

• den brede bøgehæk ved gavlen af nr. 32 er fjernet, og der bliver sået græs i området til 
foråret. 

  
Problemet med den stigende trafik på græsarealet ved volden med ”ikke lokale hundeluftere”, 
cykel- og knallertkørere er minimeret med plantning af bøgehækken i den sydlige ende af arealet. 
Vi er bekendt med, at der stadig er nogle, der kravler gennem hækken, men vi tror, at problemet 
løser sig, når hækken bliver tættere og derfor sværere at forcere. 
 
Vi fortalte på sidste generalforsamling, at vi ville lukke adgangen til fællesarealet langs volden i den 
nordlige ende ved at opsætte et fodhegn. Bestyrelsen havde forinden været i dialog med kommunen, 
der ikke havde nogen indvendinger og havde givet skriftlig tilladelse til opsætningen. Efter 
generalforsamlingen modtog bestyrelsen indvendinger fra et par hvedeboere, der var uenige i det 
planlagte tiltag. Bestyrelsen kan oplyse, at vi i øjeblikket ikke har planer om at opsætte fodhegn, da 
bøgehækken i den sydlige ende af arealet tilsyneladende har virket efter hensigten. 
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I løbet af sommeren 2007 undgik Hvedevænget ikke at blive invaderet af dræbersnegle. Bestyrelsen 
havde derfor en diskussion om, hvordan vi kunne og hvorvidt vi skulle forsøge at tage kampen op 
mod de uindbudte kræ. Vi kontaktede gartneren, der blot kunne fortælle, at en eventuel udlægning 
af sneglegift skal foretages i foråret.  
 
Bestyrelsen vil gerne have nogle tilkendegivelser under eventuelt om generalforsamlingens 
holdning til udlægning af gift på Hvedevængets fællesarealer.  
 
Der er i løbet af 2007 opsat en bom ud for nr. 32. Bestyrelsen har fået tilbagemeldinger på, at 
bommen virker efter hensigten, nemlig at lede en stor del af cykeltrafikken ud på hovedstien, der 
går gennem Hvedevænget. 
 

P-pladser 
Vi har i løbet af 2007 været i kontakt med Fredensborg kommune vedrørende asfalteringen af vores 
P-pladser, og har måttet konstatere, at der ikke er hjælp nok at hente hos kommunen i forhold til 
vores behov. 
 
Det er blevet klart for bestyrelsen, at den opgave, der ligger i at projektere, lave udbudsmateriale og 
indgå aftaler omkring asfalteringen er en opgave bestyrelsen må købe hjælp til. Bestyrelsen har et 
håb om, at Hvedevænget i sidste ende kan spare penge ved, at asfaltarbejdet sendes i udbud.  
Der er ligeledes behov for, at få uvildige fagfolk til at vurdere, hvordan vi skal forholde os til 
vedligeholdelse af Hvedevængets asfalterede stier. 
 
Som det fremgår af resultatopgørelsen foreslår bestyrelsen, at 28.000,00 kr. af årets resultat afsættes 
til det kommende asfaltprojekt.  
 
Fredensborg kommune kunne desværre ikke imødekomme vores ønske om støvsugning af P-
pladserne i 2007 på grund af manglende støvsugerkapacitet. Vi vil igen i år kontakte kommunen for 
at lave en aftale med dem om støvsugning, og kun tiden kan vise, hvad resultatet bliver. 
 

Flisearealer 
Der er i slutningen af 2007 lagt mange nye fliser i Hvedevænget, både hele stillængder og 
enkeltstensudskiftninger. Som det fremgår af regnskabet udgør fliseudskiftning en stor post – og 
sådan vil det være flere år fremover.   
 
Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at vi, så vidt det er muligt, skal sikre en høj 
vedligeholdelsesstandard af Hvedevænget, og her er Hvedevængets behov for udskiftning af fliser 
en udfordring.  
 

Fællesaktiviteter 
Igen i 2007 har vi haft 2 fællesdage.  
 
Dels fordi det er en god måde at få plejet vores naboskab, men så sandelig også, fordi vi får 
vedligeholdt og shinet op i Hvedevænget. Bestyrelsen har fået mange positive tilkendegivelser 
omkring arrangementet, og at det er hyggeligt at deltage. Nogle hvedeboere giver endvidere udtryk 
for, at de ville ønske, at der var flere der deltog. På den måde vil endnu flere mødes og hygge sig 
sammen. Det er en opfordring bestyrelsen videregiver med glæde.  
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Den første fællesdag bestod mest af sandudskiftning, reparation af fodhegn og lugning, og blev 
afsluttet med fællesfrokost.  
 
På den anden fællesdag var der gang i lugning på rigtig mange arealer.  
Der blev fremtryllet frokost, uddelt popcorn og slushice, og både små som store havde dagen 
igennem mulighed for at få rørt musklerne i den opstillede hoppeborg. 
 
Fællesdagen i august blev traditionen tro afsluttet med fællesspisning. 
 

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.  
 
Børneudvalget har igen i 2007 stået for afholdelsen af Hvedevængets børneaktiviteter. Der er 
afholdt fastelavn, hvor også voksne med barnesindet i behold slår katten af tønden. Og sidst men 
ikke mindst er børneudvalget medarrangør af fællesdagen i august. Hvedecampen måtte 
børneudvalget desværre aflyse p.g.a. for få tilmeldinger, og hvor er det dog ærgerligt. 
 
Børneudvalget fremlagde på sidste generalforsamling et forslag om indkøb af nye legeredskaber i 
månelandskabet. Forslaget fik en blandet modtagelse – idet en vedtagelse af forslaget krævede 
indbetaling af et engangsbeløb, og det var der ikke enighed om.  Derimod var der mange 
tilkendegivelser til forslagsstillerne omkring den gode ide  - at få fornyet legepladsen i 
månelandskabet. 
 
Der blev i budgettet for 2007 vedtaget en kontingentforhøjelse således, at der årligt afsættes et 
højere beløb til børneudvalget. Som det fremgår af regnskabet foreslås 30.000,00 kr. af årets resultat 
overført til legeplads. Disse 2 tiltag vil sammen med det i budgettet for 2008 afsatte beløb betyde, at 
legepladsen kan etableres i år uden opkrævninger af engangsbeløb. 
 
Måske kan nye legeredskaber være med til at tiltrække flere familier med børn, og bestyrelsen tror 
også på, at en attraktiv legeplads kan være nyttig, når huskøbere skal beslutte, om Hvedevænget er 
det rigtige boligområde for dem. 
 
Varmeudvalget har foretaget løbende kontrol af vores anlæg i varmekælderen.  
I regnskabet for 2007 kan vi glæde os over en indtægt, der alene skyldes, at vi har et ihærdigt 
varmeudvalg og varmekonsulent Kjeld Sivertsen til at varetage Hvedevængets interesser i 
varmekælderen. Men det vil kassereren fortælle mere om, når han gennemgår regnskabet for 2007. 
 
Kommunikationsudvalget har deres primære arbejdsopgave omkring Hvedevængets hjemmeside, 
og udvalget er fyldt med gode ideer. Bestyrelsen vil her gerne opfordre til, at I engang imellem 
besøger hjemmesiden, hvor man blandt andet kan finde gode billeder fra Hvedevængets 
fællesarrangementer. Desuden forsøger kommunikationsudvalget at gøre flest muligt af de praktiske 
oplysninger, der har interesse for hvedeboerne, tilgængelige på hjemmesiden. 
 
Antenneudvalget har som omtalt, de sidste 2 år været travlt beskæftiget med den gennemførte 
udskiftning af Hvedevængets fællesantenneanlæg. 
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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. 
 

Den helt specielle Hvedeånd 
Formanden og næstformanden har i 2007 hilst 2 nyindflyttede hvedeboere velkommen med en 
flaske vin. Det er vigtigt for os, at vores nye naboer føler sig vel modtaget i Hvedevænget.  

 
Hvedevænget har flere beboere, der udfører en frivillig og uvurderlig arbejdsindsats for vores 
bebyggelse. Tusind tak for det. Skulle der være flere, der har lyst og energi til at udføre et frivilligt 
arbejde for Hvedevænget er de velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen.  
 
Det var så en beskrivelse af, hvad bestyrelsen har fået sin tid til at gå med i 2007, og det er for så 
vidt historie.  
 
Om fremtiden i Hvedevænget kan vi sige, at den indeholder et fortsat fokus på de store 
renoveringsopgaver, der ligger foran os. 

 
Men Fredensborg Kommune har givet os en ekstraopgave, da den 
i januar 2008 sendte Strategi 2008 i høring hos kommunens borgere. Strategi 2008 indeholder 
forslag af meget forskellig karakter.  Bestyrelsen i Hvedevænget har dels på et afholdt borgermøde 
og dels ved afsendelse af høringssvar henledt kommunens opmærksomhed på, at indretning af et 
indkøbscenter i det tidligere Coloplast’s lokaler kan medføre gener for Hvedevænget, i forhold til 
støj og lys. Bestyrelsen vil i 2008 fortsat have opmærksomhed omkring kommunens behandling af 
sagen. 
 
Til allersidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for et begivenhedsrigt år med hele 3 generalforsamlinger 
og rigtig mange bestyrelsesmøder. Vi har haft nogle gode diskussioner, nogle af dem har også været 
af den type, hvor alle sten er blevet vendt mindst 1 gang. 
 
Der har altid været én god omgangstone, når vi har holdt møder, og så har vi også formået at få 
grinet og festet sammen. Så tak til jer for jeres store engagement med at bevare Hvedevænget som 
et smørhul i Kokkedal. 
 
Det har været en fornøjelse. 
 
Der var herefter mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til formandens 
beretning. 
 
Nr. 64 undrede sig over at den på sidste års generalforsamling vedtagne kontingentforhøjelse til 
legepladser ikke var anvendt, hvortil kassereren gjorde opmærksom på at disse penge netop var 
foreslået henlagt. 
 
Formanden supplerede med at sige at børneudvalget sidste år havde fremlagt et forslag til ca. 150 
tkr. hvilket var langt fra de midler der var til rådighed, og at forslaget stadig koster mere end de 24 
tkr. kontingentet var hævet, hvorfor pengene ikke er brugt, men foreslås henlagt. 
 
Dirigenten udsatte videre drøftelse af legeplads til dagsordenens punkt 4. 
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Nr. 64 mente at der var en mulighed for at komme med i Fredensborg Kommunes udbudsrunde med 
hensyn til asfaltering af Parkeringspladsen. Nr. 64 vurderede at der kunne spares 15% på 
omkostningerne, men at fristen var 14 dage. 
 
Formanden oplyste at man havde fået oplyst at asfalten kunne holde et par år endnu og at man 
havde et tilbud liggende på 350 tkr. Formanden var dog glad for nr. 64´s oplysning og ville tage 
fornyet kontakt til kommunen for at høre om mulighederne. 
 
Nr. 30 spurgte om bestyrelsen havde kendskab til rotter i Hvedevænget, hvortil formanden henviste 
til den i januar udsendte information fra bestyrelsen. 
 

Nr. 56 spurgte om det var rigtigt at brolæggeren reparerede fliser på hovedstien og at han havde 
observeret at gartneren klippede hæk der var kommunens område. 
 
Formanden oplyste at hovedstien var Hvedevængets sti, og at bestyrelsen forgæves havde forsøgt at 
få kommunen til at vedligeholde den. Bestyrelsen ville ikke presse kommunen for meget på dette 
spørgsmål, for at undgå at kommunen ville anlægge en kommunal sti langs volden.  
 
Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer blev beretningen godkendt 
 

 

Ad 3 – Aflæggelse af regnskab 

 
Kassereren fremlagde regnskabet for 2007 visende et overskud før henlæggelser på 189 tkr. mod 
budgetteret 100 tkr. 
 
Kassereren gjorde opmærksom på at regnskabsopstillingen efter ønske fra kritisk revisor Jan 
Bodeholt var ændret i forhold til tidligere år, med mere fokus på omkostningens formål end på 
opsplitning mellem arbejdsløn og materialer.   
 
Kassereren gennemgik herefter afvigelserne i forhold til budgettet. 
 
Nr. 75 spurgte hvorfor elforbruget svingede, hvortil kassereren svarede at det afhang af 
varmeforbruget (el til varmepumperne) og justeringen af belysningen. 
 
Kassereren redegjorde herefter for henlæggelserne som foreslået af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår 
183.672 kr. hensat, med 59.672 kr. til legepladser og 124.000 kr. til parkeringspladser, hvorefter der 
per 31/12 2007 vil være hensat i alt 120.686 kr. til legepladser og 220.000 kr. til parkeringspladser.  
 
Kassereren tilføjede at hvis forslaget til hensættelser og forslaget til budget blev godkendt ville der 
være penge nok til gennemførelse af børneudvalgets forslag. 
 
Kassereren redegjorde herefter for udgifterne til antenneanlægget, hvor den endelige regning på 
etablering af anlæg var reduceret til godt 2.425 kr. per hus til betaling enten på en gang eller over et 
år (valgfrit). 
 
Nr. 64 ønskede at vide hvad antenneafgifterne og copydan ville beløbe sig til. 
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Kassereren lovede at informere beboerne om afgifternes størrelse og hvornår de ville blive 
indkrævet. 
 
Nr. 79 erklærede sig tilfreds med regnskabets passus om ”Vi mener, at regnskabet for 2007 er i 
orden og retvisende” og ønskede denne passus anvendt i fremtiden.     
 
Nr. 79 advarede videre om skattepligt af renter for grundejerforeninger med for stor egenkapital. 
 

Da der ikke var flere kommentarer blev regnskabet og forslaget til hensættelser vedtaget. 
 
 

Ad 4 – Rettidig indkomne forslag 
 

Eneste forslag under dagsordenens punkt 4 var børneudvalgets forslag til opsætning af nye 
legeredskaber. 
 
Børneudvalget fremlagde forslaget til placering af 4 nye legeredskaber i månelandskabet. Den 
nuværende raket skal fjernes, men skibet skal blive. Højden på klatrestativet er lavere end raketten. 
Børneudvalget fremhævede redskabernes gode indvirkning på børns motoriske udvikling.  
 
På spørgsmål fra nr. 64 oplyste børneudvalget at prisen var 134 tkr. og at der er 4 – 8 ugers levering 
med levering og montering.  
 
Børneudvalget tilføjede at etableringen kræver medvirken fra frivillige i forbindelse med en 
fællesdag bl.a. til nedtagning af raketten og klargøring af arealet. 
 
Nr. 64 ønskede rutsjebanen på den nordlige legeplads sat op igen, hvilket børneudvalget var enig i. 
 
Forslaget om nye legeredskaber blev herefter enstemmigt vedtaget.  
 
 

Ad 5 – Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
 

Kassereren gennemgik budgetforslaget der indebærer uændret kontingent og hensættelse på 96 tkr. 
til parkeringspladserne. 
 
På spørgsmål fra nr. 75 redegjorde kassereren om budgettet for bygninger, og oplyste i denne 
forbindelse at grundejerforeningen har såvel højtryksspuler, stige samt kloakrenser. 
 
Da der ikke var flere bemærkninger og ingen stemte imod budgetforslaget og forslag til kontingent 
blev dette enstemmigt vedtaget. 
 
 

Ad 6 – Valg af formand til bestyrelsen 
 

Hanne Rasmussen var villig til genvalg. Da der ikke var modkandidater, blev Hanne Rasmussen 
genvalgt som formand med applaus.  
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Ad 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 
 

a. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
 

Anne Oscar og Helge Hesselberg var begge villige til genvalg. Da der ikke var 
modkandidater blev de 2 genvalgt med applaus. 
 
Da Per Christensen ikke ønskede genvalg foreslog formanden den nuværende 
suppleant Maiken Lund valgt som bestyrelsesmedlem. Da der ikke var andre 
kandidater, blev Maiken Lund valgt med applaus. 
 
b. 1 bestyrelsessuppleant for 2 år 

 
Jacob Wengler var villig til genvalg, og da der ikke var modkandidater blev Jacob 
Wengler genvalgt med applaus. 
 
Da Maiken Lund var valgt til bestyrelsesmedlem skulle der vælges en ny suppleant og 
formanden foreslog Tonny Jørgensen fra nr. 75.  
 
Da der ikke var modkandidater, blev Tonny Jørgensen med applaus valgt som 
suppleant for 1 år. 

 
 

Ad 8 – Valg af kasserer 
 
Helge Hesselberg var villig til genvalg. Da der ikke var modkandidater, blev Helge Hesselberg 
genvalgt med applaus. 
 
 

Ad 9 – Valg af kritisk revisor 
 
Jan Bodeholt var villig til genvalg. Da der ikke var modkandidater, blev Jan Bodeholt genvalgt med 
applaus. 
 
 

Ad 10 - Eventuelt 
 

Som nævnt i formandens beretning ønskede bestyrelsen en tilkendegivelse fra beboerne vedrørende 
udlæggelse af sneglegift på fællesarealer. 
 
Nr. 64 foreslog at udlægge snegle”gift” langs volden. 
 
Nr. 50 gjorde opmærksom på at sneglegiften ikke er gift, men et middel der er uskadelig for andre 
dyr.  
 
Nr. 18 påpegede at det fra tidligere var holdningen, at man ikke brugte gift i Hvedevænget. 
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Nr. 48 tilsluttede sig synspunktet at Hvedevænget er giftfrit. 
 
To vejledende afstemninger indikerede flertal for bekæmpelse af snegle på fællesarealer men nej til 
anvendelse af andre gifte og pesticider.  
 
Dirigenten tilføjede at evt. rottebekæmpelse er kommunes opgave.  
 
Nr. 79 henstillede til at beboerne at fjerne affald på stier og fællesarealer i bestræbelserne på at 
området skal være attraktivt også ved salg 
 
Nr. 17 opfordrede til at bestyrelsen overvejer nye skraldebøtter på legepladserne. 
 
Nr. 20 og 31 opfordrede bestyrelsen til at henstille til beboerne, at byggeaffald m.m. anbragt uden 
for egen grund f.eks. ved gavle og stier fjernes. 
 
Dirigenten sammenfattede disse indlæg til at bestyrelsen kraftigt henstiller til grundejerne at rydde 
op ved gavle, stier og andre fællesarealer.  
 
Keld påpegede at der kun må smides aviser og blade i aviscontaineren, IKKE pap, pizzaæsker og 
æggebakker. 
 
Nr. 1 ønskede de gule striber på parkeringspladsen opmalet, hvilket Kjeld Nr. 9 var rede til hvis 
bestyrelsen indkøbte gul maling. 
 
Nr. 48 advarede familier med børn mod trafikken på stierne.  
 
Nr. 51 opfordrede bestyrtelsen til at rette henvendelse til kommunen om en bredere forbindelsessti 
ud for gavlen nr. 32 og krydset Kongevejen - Egedalsvej. 
 
Nr. 64 opfordrede bestyrelsen til at rette henvendelse til Dong vedr. manglende lys på Nordlige 
parkerings plads. 
 
Nr. 64 opfordrede til, at nye træer skulle plantes ved fældning af gamle træer, hvortil dirigenten 
henledte til afsnittet om gartnerens arbejde omtalt i beretningen. 
 
Nr. 11 advarede mod tyve i gårdene. 
 
Da der ikke var flere bemærkninger under eventuelt, takkede formaden først dirigenten for god 
ledelse af generalforsamlingen og dernæst deltagerne for en rolig og hurtig afvikling af 
generalforsamlingen. 
 

Generalforsamlingen sluttede 21.15 
 
 
 
Hanne Rasmussen  Anders Kopping                       Johannes Aagaard 
Formand   Dirigent   Referent  


