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Grundejerforeningen Hvedevænget 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling 

mandag 22. juni 2009 kl. 19.00 

 
 
Dagsorden 
 
1.  Valg af dirigent 
2.  Orientering om vedligeholdelse af sydlig parkeringsplads 
3. Bestyrelsens forslag til finansiering af asfaltering af Hvedevængets P-pladser 
4. Jan Bodeholts forslag om nyvalg af kanaler 
5. Eventuelt  
 
På generalforsamlingen var 33 huse repræsenteret ved personlig fremmøde og andre 10 huse var 
repræsenteret ved fuldmagt. 
 
Formanden bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og oplyste, at bestyrelsen, 
børneudvalget og antenneudvalget har haft et travlt forår med masser af mødeaktivitet på flere 
niveauer.   
 
Heldigvis har arbejdet resulteret i, at Hvedevænget i dag kan afholde ekstraordinær 
generalforsamling – så vi nåede det – lige før sommerferien - og det er vi glade for. 
 
Bestyrelsen og udvalgene vil orientere om status for arbejdet under de enkelte punkter på 
dagsordenen, men først skal vi have valgt en dirigent, og her foreslår bestyrelsen Anders Kopping. 
 

Ad 1 – Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Anders Kopping nr. 68 som dirigent. Da der ikke var andre forslag blev 
Anders valgt. 
 
Dirigenten konstaterede indledningsvis, at ekstraordinær generalforsamling var lovligt indkaldt og 
beslutningsdygtig. 
 
Ad 2 – Orientering om vedligeholdelse af sydlig legeplads 
Formanden oplyste, at bestyrelsen på den ordinære generalforsamling i marts måned orienterede  
om det forestående arbejde omkring Hvedevængets legepladser, idet de to ”gamle” legepladser var 
nedslidte.  
 
Målet var, sammen med børneudvalget, at lave en plan, der skulle sikre, nye, spændende og 
sikkerhedsmæssigt forsvarlige legepladser i Hvedevænget mange år frem i tiden. 
 
Da vi gik i gang med arbejdet havde vi et håb om, at vi allerede i dag kunne fremlægge en 
overordnet plan – vi kaldte det en legepladsreform – hvor alle Hvedevængets fællesarealer var i 
spil. Men det skulle vise sig, at det var en for stor en mundfuld at klare på 3 måneder.  
 
Vi har i stedet igangsat en tiltrængt vedligeholdelse af den sydlige legeplads, der fortsat skal være 
legeplads for Hvedevængets yngste. Vedligeholdelsen holder sig indenfor det vedtagne budget.  
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Dirigenten gav ordet til Anders nr. 20, som via overhead skitserede kommende forbedringer på  
sydlig legeplads: 
 
 1 gyngestativ med babygynge 
 Sandkasse på 3x3 m 
 Legehus 
 Rutschebane (lidt mindre end i månelandskabet) 
 1 vippe bil 
 
Underlaget på hele legepladsen vil være sand. 
 
Nr. 64 ønskede prisen oplyst på alle herlighederne. Anders nr. 20 oplyste at prisen er kr. 65.000-. 
 
Nr. 64 forespurgte, om der var indhentet alternative tilbud. Anders nr. 20 oplyste, at der var entreret 
med én entreprenør, og at diverse undersøgelser bl.a. på nettet havde vist, at det indhentede tilbud 
var billigst, idet der bl.a. var ydet yderligere rabat på leveringen. 
 
Nr. 64 henviste til, at produkterne skal være ”institutions kvalitet”, og nævnte et firma KOPLA. 
Dette blev bekræftet af Anders nr. 20. 
 
43 nævnte, at samlekvaliteten på legeredskaber i månelandskabet er dårlig, bl.a. er skuer knækket 
og skruer på rutschebanen stikker op. 
 
Dirigenten foreslog, at Børneudvalget gennemgår bestående legepladser for fejl og mangler. 
 
Nr. 51 spurgte om der kunne gøres noget ved de hunde og katte, som forretter nødtørft i sandet ved 
og omkring legepladserne. Hertil var svaret nej! 
 

Ad 3 – Bestyrelsens forslag til finansiering af asfaltering af Hvedevængets P-pladser 
Formanden oplyste: 
 
”Bestyrelsen orienterede ved generalforsamlingen i marts om tilstanden af asfaltbelægningen på 
Hvedevængets parkeringspladser. 
 
Dels orienterede vi om den udbedring af de revneskader, der blev foretaget sidste år på de to 
parkeringspladser, og her skal bestyrelsen  for god ordens skyld oplyse, at revnefræsningen er 
vurderet korrekt udført, og at det er en nødvendig reparation, som skal gennemføres uanset 
tidspunktet for pålægning af nyt slidlag. 
 
Og dels orienterede vi om, at asfaltbelægningen var blevet vurderet af kommunens asfaltekspert. 
Det var på det tidspunkt vurderet, at asfalten kunne holde et par år endnu. Og det ville passe os 
rigtig godt i forhold til den opsparing, vi havde igangsat i 2006.  
 
Men sådan skulle det ikke være. Alle hvedeboere har ved selvsyn kunne konstatere, at asfalten det 
sidste år og ikke mindst sidste vinter er blevet yderligere nedslidt.  
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Da kommunens asfaltekspert i slutningen af marts måned i år igen besigtigede vores P-pladser var 
han da heller ikke i tvivl om, at tiden var inde til at få lagt et nyt asfaltslidlag.  
 
Bestyrelsen sagde derfor ja tak til kommunens tilbud om at deltage i deres asfaltudbud, hvor 5 
asfaltentreprenører har deltaget og givet pris på arbejdet. Processen er forløbet således, at vi har 
været i dialog med kommunen om de tekniske løsninger, og så har de ellers udført alt det praktiske 
arbejde – kvit og frit.  
 
Den 4. juni fik vi besked fra kommunen, at udbudsrunden var afsluttet og vi fik en pris at forholde 
os til. Umiddelbart efter indkaldte vi til ekstraordinær generalforsamling.   
 
Den endelige pris på afstribning af P-pladserne har vi først modtaget i dag.  
 
Asfalteringen vil blive udført i løbet af sommeren. 
 
Helge vil gennemgå bestyrelsens forslag om finansiering”. 
 
Dirigenten gav ordet til kassereren, der foreslog finansiering ved at låne af Hvedevængets formue 
(kr. 79.500-, som efterfølgende indeholdes i budget 2010)  – incl. opsparing til asfaltering (kr. 
244.500- fra tidligere år, og kr. 96.000- indeholdt i budget 2009).  
 
Afstribning af parkeringsbåse m.v. er indeholdt i tilbuddet. 
 
Nr. 64 uddybede sit udsendte notat: 
 
”Åbent brev til bestyrelsen og grundejere i Hvedevænget 
 
Vedr. bestyrelsens forslag til finansiering af asfaltering af Hvedevængets p-pladser. Pkt. 3. 
 
På den ekstraordinære generalforsamling vil jeg fremsætte ændringsforslag til dette punkt. Når det drejer sig om en 
investering til ca. kr. 420.000-, havde jeg forventet et detaljeret og specificeret tilbud, som jeg burde have modtaget 1 
uge inden generalforsamlingen. 
 
Det er ikke en korrekt måde bestyrelsen håndterer dette på. Bestyrelsen har den fejlagtige opfattelse, at man modtager 
rådgivning og konsulentbistand af Fredensborg Kommune, ved at være med i deres asfaltudbud. 
Man får på den måde eet tilbud på at asfaltarbejde, og dette skal naturligvis vurderes af en rådgiver. Det er muligvis et 
udmærket tilbud, men det skal granskes nøje og der skal indhentes et alternativt tilbud fra en anden asfaltentreprenør.  
Jeg kan jo se hvor galt det gik med revnefræsningen sidste år, en fejlinvestering på kr. 71.500- fuldstændig 
unødvendigt, specielt når der nu i år planlægges en ny asfaltering på p-pladserne. Ja vi kunne helt have undgået at 
skulle låne af Hvedevængets formue. 
 
Ændringsforslag til punkt 3. 
 
Der skal foreligge 2 tilbud på asfaltering af p-pladserne i Hvedevænget. Disse tilbud fra 2 asfaltfirmaer skal være 
sammenlignelige og specificerede, der skal være tale om fastpristilbud. Udfaldskravet er 2,5cm slidlag type AB 6t 
granit med lyst tilslag, brønde og riste hæves, afmærkning af p-båse med termoplast samt gul afmærkning ved 
enkelte felter. Tilbuddene skal vurderes af en rådgiver med teknisk viden om asfaltarbejde. Ovenstående er en 
forudsætning for at kunne tage stilling til en investering i nyt slidlag på p-pladserne i Hvedevænget. 
 
Jeg ser frem til at vi kan få en god drøftelse på generalforsamlingen, det er med den gode hensigt, at vi kan få udført 
den helt rigtige løsning på vore p-pladser, og det vil jeg gerne bidrage til med min viden på området.” 
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Nr. 64 mente ikke at grundejerforeningen kunne være sikker på, at tilbuddet er det billigste, og 
derfor kan grundejerforeningen ikke nøjes med dette ene tilbud. Fastpristilbud skal derfor indhentes 
fra yderligere en entreprenør. Afstribning skal være termoplast, som skal brændes på. Tilbuddet skal 
vurderes af en teknisk rådgiver, som har forstand på arbejdet. 
 
Formanden svarede, at der ikke var noget nyt for bestyrelsen i 64’s oplæg. Henviste til en 
asfaltekspert, som bl.a. havde nævnt, at revnefræsningen var gennemført korrekt – også i relation til 
ny asfaltering i år. Termoplast-brænding af p-båse m.v. var indeholdt i det modtagne tilbud. 
 
Nr. 34 spurgte, om der var taget hensyn til forsænkninger omkring brønde. Hertil svarede 
formanden, at det var der – incl. nye riste. 
 
Nr. 50 nævnte, at nogle brønde med rist, var fulde af sand. 
 
Nr. 64 mente, at man ikke fik teknisk rådgivning fra Fredensborg Kommune.            
 
Dirigenten konkluderede her, at bestyrelsen læner sig op af Fredensborg Kommune, og roste 
bestyrelsen for godt arbejde.  
 
Nr. 64 ville have at vide, hvem grundejerforeningen entrerede med.. Formanden svarede, at det var 
Fredensborg Kommune (firmaet hedder Munk), som tillige har tilsynspligten. 
 
Nr. 75 ville vide, hvilken sikkerhed grundejerforeningen havde, hvis firmaet gik konkurs. 
 
Nr. 48 ville vide, om grundejerforeningen havde sikret sig, at firmaet havde autorisation til at udføre 
asfaltarbejde. 
 
Formanden svarede, at der bliver asfalteret med samme asfalt, som på kommunens øvrige 
parkeringspladser. I relation til autorisation var formanden fortrøstningsfuld, idet vi entrerer med 
Fredensborg Kommune og ikke med firmaet/entreprenøren. 
 
Nr. 64 efterlyste atter engang tilbuddet fra Fredensborg Kommune. 
 
Formanden nævnte, at bestyrelsen allerede i 2006 havde overvejelser om renovering af p-pladserne. 
I den forbindelse var 3 firmaer blevet kontaktet for afgivelse af tilbud. 2 firmaer svarede/afgav 
tilbud, tilbud som matcher prisen på det nuværende tilbud fra Fredensborg Kommune.     
 
Dirigenten henviste til 64’s forslag og bestyrelsens tilbud, og ønskede en afstemning. 
 
Nr. 38 ville vide, om der kan stemmes om disse forslag/tilbud, idet han mente, at der var valgt en 
bestyrelse til at tage sig af opgaven. Hertil svarede dirigenten, at det kunne der, idet 64’s forslag 
betragtes som ændringsforslag til bestyrelsens forslag. 
 
Ved afstemningen blev afgivet i alt 86 stemmer: 
 
 For 64’s forslag blev afgivet i alt 13 stemmer 
 For bestyrelsens tilbud blev afgivet i alt 71 stemmer. 
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Der mangler 2 stemmer i afstemningen, men dette ændrer ikke på resultatet. 
 
Dirigenten efterlyste tidspunkt for asfaltering, og formanden svarede, at dette vil ske i løbet af 
sommeren, og formentlig strække sig over 4 dage. Bestyrelsen vil underrette grundejerne i god tid, 
inden arbejdet igangsættes, således parkeringspladserne kan friholdes for parkering, mens arbejdet 
udføres. 
  

Ad 4 – Jan Bodenholts forslag om nyvalg af Tv-kanaler 
 
Nr. 75 fra Antenneudvalget fremlagde følgende: 
 
”Lad os først pointere, der sker intet med vores signal 1. november 2009, når det gamle analoge tv-signal slukkes. Vi 
har for længe siden foretaget de ændringer som skal til. Alt vil være, som det er i dag. For de som har investeret i nye 
fjernsyn med digital modtager, eller blot en digital tuner, er ”must carry” kanaler i digitalt signal tilgængelige i det 
enkelte hus i DVB-T. 
 
Vi har i antenneudvalget set på Hvedevængets muligheder, for at få samtlige programmers digitale Tv-signal helt ud i 
det enkelte hus. Vi har undersøgt: You see, TDC Home TRIO og Boxter, og der er ingen af de 3 leverandører, der kan 
levere Tv til den pris, vi betaler for Tv i dag. 
 
Boxter er det nærmeste pt. Men her er der også uafklarede spørgsmål, som vi ikke forventer klarhed over i løbet af 
2009-2010. 
 
Medens vi venter på klarhed og gennemskuelighed i de forskellige løsningsmodeller, sætter vi Jan Bodenholts forslag, 
om afstemning af programudvalg i det fælles antenneanlæg, til afstemning. 
 
Ud over ”must carry” programmerne DR1, DR2 og TV2 er 16 programmer på valg. 
 
Antenneudvalget arbejder videre og følger med i, hvad der sker med løsningsmodeller for digitale signaler ud i det 
enkelte hus.”   
 
Nr. 20 efterlyste programmer for alle aldersgrupper. 
 
Dirigenten gennemførte herefter en afstemning af Jan Bodenholts forslag, som blev vedtaget med 
stor majoritet. 
 
Nr. 75 nævnte, at der var stor spredning af priserne på nye Tv kanaler. Ved afstemning vil priserne 
på de kanaler hvorom der stemmes blive oplyst. 
 
Nr. 13 nævnte, at ved skift af kanaler er der typisk 3-6 måneders opsigelse på gamle kanaler, hvortil 
kommer tid med etablering af evt. nye kanaler. Ingen kanaler bliver billigere. 
 

Ad 5 – Eventuelt 
 
Nr. 13 nævnte, at mange Tv-installationer incl. kabler i egne hjem kan være for gamle resp. dårlige. 
Hareskov Electric er gerne behjælpelig med udbedring – efter henvendelse til firmaet. 
 
Nr. 48 efterlyste container (hæk klipning), og bestyrelsen regner med en sådan omkring 1. juli. 
 
Nr. 25 efterlyste tømning af affaldssække på de grønne områder. I dag tømmes på ”må og få”.  
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Nr. 24 er ansat i et containerfirma, og kan skaffe gode tilbud på leje af sådanne. Utilfreds med katte 
cirkulerer i folks haver og også indendørs. 
 
Nr. 38 var også utilfreds med alle de løse katte i området. 
 
Dirigenten kunne kun opfordre til, at folk ikke lader deres husdyr løbe løse rundt i bebyggelsen! 
  
Nr. 48 var utilfreds med at håndværkere – og beboere – kører i bil på stisystemet, og efterlyste ny 
opfordring fra bestyrelsen, om ikke at gøre dette. 
 
Nr. 64 nævnte, at stisystemets fliser ikke var dimensioneret til biler og lastbiler. 
 
Trækvogn udlånes af bestyrelsen! 
 
Nr. 69 var utilfreds ved fremmødet på fællesdage, hvor kun et lille fåtal af beboerne deltager. 
 
Formanden nævnte, at bestyrelsen vil se på en løsning for de beboere, som ikke deltager i 
fællesdage. 
 
Da der ikke var flere spørgsmål/indlæg konstaterede dirigenten den ekstraordinære 
generalforsamling for afsluttet – kl. 20.15. 
 
 
Hanne Rasmussen  Anders Kopping  Ole Nørgaard 
Formand   dirigent   referent   
  
  

 
  


