
Grundejerforeningen Hvedevænget 
 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 
tirsdag d. 21. maj 2013 kl. 20.00 

i Hvedevængets varmekælder (under hus nr. 80) 
 
 
 
 
Kære alle 

I forbindelse med Grundejerforeningens årlige generalforsamling den 19. marts 2013 

blev et forslag om udskiftning af ventiler i alle husene på henholdsvis frem og tilbageløb 

af det varme vand fra vores fælles varmeanlæg. Selv om der var næsten enstemmig 

enighed om at denne beslutning skulle vedtages, var generalforsamlingen ikke 

beslutningsdygtig som følge af for få fremmødte huse. Det blev derfor besluttet at 

bestyrelsen skulle indkalde til ny og ekstraordinær generalforsamling, der har til formål 

at foretage afstemning om dette emne. 

 

Dagsorden for generalforsamlingen 

1. Valg af dirigent. 

2. Forslag fra varmeudvalget vedr. fælles udskiftning af ventiler på 

varmeforsyningen i husene. Forslaget er gengivet i kopi på bagsiden af denne 

indkaldelse. 

 

Under generalforsamlingen vil der være øl/ vand. Hvis man er forhindret i at deltage, så 

husk at give fuldmagt eventuelt til en nabo. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

bestyrelsen 
 

Anne Oscar nr. 27 Lotte Røen nr. 49 Helge Hesselberg nr. 13 Allan Sørensen nr. 10 

Mia Skjoldstrand nr. 49 Anders Jensen nr. 20 Kasper Wiemann, nr. 29 Tonny Jørgensen nr. 75 

Christina Nymann nr. 11  

 



Forslag fra varmeudvalget vedr. fælles udskiftning af 
ventiler på varmeforsyningen i husene: 

Ved gennemgangen af husenes varmesystem i sommeren 2012 blev det konstateret at over 
75% af husene havde problemer med mindst 1 af ventilerne. Det er vigtigt for driften af vores 
fælles varmesystem, at disse ventiler fungerer ordentligt og er justeret korrekt ind af flg. 
grunde: 

1. For optimal indjustering af flow i hvert enkelt hus, så vi minimerer varmetabet, hvilket 
igen gør, at vi kan spare mest muligt på den dyre varme, der sendes rundt i bebyggelsen. 

2. For den bedste varmefordeling, så alle huse kan få leveret nok varme – ikke kun de 
første huse på varmestrengen, der måske har skruet helt op for flowet. Flowventilen har 
oprindeligt været plomberet med en fast indstilling, netop for at dette ikke skulle ske. 

3. Hvert hus skal kunne lukke effektivt af for varmen ved evt. ombygning af 
varmeinstallationen, uden at det påvirker de resterende huse for meget.  
Det være sig vandtab og luftlommer, der kan opstå i vores fælles rørsystem. 

4. Af sikkerhedsmæssige årsager, så der hurtigt kan lukke af for det 60-75 grader varme 
cirkulationsvand, hvis en lækage skulle opstå på husets varmeinstallation. 

Derfor har varmeudvalget taget initiativ til et forslag, hvor ventilerne i husene udskiftes som et 
fælles projekt, så vi får løst problemerne en gang for alle og for at kunne holde 
installationsudgifterne så langt nede som muligt. 

Forslaget går ud på, at vi i hvert hus udskifter den grønne afspærringsventil med en kuglehane 
og den røde fast regulerende flowventil med en såkaldt ”dynamisk” strengreguleringsventil, der 
automatisk kan tilpasse flowet efter behovet og trykket på varmestrengen. Den har en fast 
indsats tilpasset forbruget for henholdsvis mellemhuse og enderækkehuse (- der normalt har et 
større varmebehov), hvilket gør, at man ikke mere selv behøver at justere på flowet i husene. 

Ved en samlet koordineret udskiftning vil disse 2 ventiler kunne udskiftes for 1.750,- kr. pr. hus 
inkl. moms og det mener vi, er en god investering for både hver enkelt beboer og for den fælles 
drift af varmesystemet i grundejerforeningen. 

Hvis man ønsker det, kan dette tilbud evt. kombineres med en ekstra ventil på varmeinstal-
lationen i bryggerset, der automatisk udlufter varmesystemet i huset for en anslået merpris på 
1.000,- kr. pr. hus inkl. moms. Under forudsætning af, at der er plads nok i bryggerset til 
installationen. Ikke alle huse har den oprindelige rørføring mere og det er derfor svært at afgive 
et fast tilbud. Dette er dog helt frivilligt og kan aftales direkte med VVS – installatøren, når/hvis 
ventilerne alligevel skal skiftes. 



Grundejerforeningen Hvedevænget 
 
 
 
 

Fuldmagt til ekstraordinær generalforsamling  
 
 

Tirsdag d. 21. maj 2013 kl. 20.00 
 
 
 
Undertegnede ejer(e) af Hvedevænget nr. ________ 
 
 
 
Giver hermed fuldmagt til  ___________________________________________________ 
                                                                                                 (Navn) 
 
boende Hvedevænget nr. _____________________ 
 
 
 
 
Kokkedal d.       /        2013 
 
 
 
_________________________________                            ________________________________ 
                    Underskrift            Underskrift 
 
 
 
 
 
 
Uddrag af § 10 i vedtægter for Grundejerforeningen Hvedevænget: 
Hver husstand har 2 stemmer. 
Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til ét andet medlem. Intet medlem kan dog 
afgive stemme i henhold til mere end én fuldmagt. 
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