
Bestyrelsens beretning – generalforsamling 2019 

 

Grundejerforeningens 6-mands bestyrelse holder møder efter behov – 1 2018 blev det til 4 møder, og på 

disse møder drøftes stort og småt fra hvert bestyrelsesmedlems ansvarsområde samt henvendelser fra 

medlemmerne – og netop disse henvendelser gør, at vi får langt større fokus på grundejerforeningens store 

område. 

Og hvad skete der så i 2018? 

Grønne områder er et omkostningstungt område da grundejerforeningen jo er ejer af store, grønne 

områder, der skal vedligeholdes og året blev det første med vores nye entreprenør. Bestyrelsen indgik en 3-

årig aftale med B.P. Entreprise og det har betydet, at de faste vedligeholdelsesomkostninger er faldet med 

godt kr. 10.000 årligt OG årlige prisstigninger følger netto-prisindexet mod tidligere 3% 

Vedligeholdelsesopgaven er nu blevet rutine for firmaet efter lidt ’begyndervanskeligheder’ omkring hvad, 

der skulle gøres hvornår og bestyrelsen er MEGET TILFREDS – håber, det også gælder medlemmerne. 

Udover de faste opgaver er der altid en række engangsopgaver, der skal udføres – i 2018 er der fjernet flere 

udgåede træer, et større buskads ved legepladsen i Ewalds Have og mange steder er der klippet ned. 

Disse opgaver udføres efter timepris – en pris, der er markant lavere end tidligere. 

Ved fjernelse af et krat i Rundingsholms Alle fandt firmaet en ’skat’ bestående af et pudebetræk 

indeholdende en bærbar pc og noget sølvtøj – det blev selvfølgelig afleveret til Holbæk Politi. 

Veje og stier har ikke de samme faste omkostninger som de grønne områder men til gengæld er 

anlægsomkostningerne meget høje. Arbejdet med fortovsrenovering fortsætter da vi har mange steder, 

hvor fliserne er ødelagte, frostsprængte eller ikke ligger som de skal.  

I 2018 er der renoveret fortov i Ewalds Have. Ved en parcel havde et stort træs rødder ødelagt fortovet 

hvorfor grundejeren måtte betale et tilskud. Ved vendepladser sløjfes fortove, der ’går rundt om’ 

vendepladsen, de benyttes aldrig. 

Også fortovsrenoveringen er fortaget af B.P. Entreprise. 2019 medfører yderligere fortovsrenoveringer – 

hvor er endnu ikke planlagt. 

Vej og Park har fejet alle kantstene i grundejerforeningen. I 2018 kunne vores sædvanlige leverandør ikke 

tømme regnvandsbrøndene for visne blade m.v. så det udføres af et konkurrerende firma i foråret 2019. 

Vejfonden fik tilført yderligere kr. 480,- pr medlem men mere om det senere! 

Legepladserne – vi har 3 – kræver lidt vedligeholdelse men i 2018 har vi desværre set hærværk mod 

gyngerne på pladsen ved Ewalds Have – ærgerlige penge fordi nogen keder sig. En ’gyngebold’ (fender) er 

skiftet ud til en traditionel trægynge for at undgå yderligere hærværk. I det kommende år vil er blive 

udskiftet et vippedyr og foretaget afretning mellem græs og faldgrus. 



Retssagen om overtrædelse af den tinglyste deklaration, blev afsluttet til grundejerforeningens fordel – 

uden nogle men’er – og vores medlem og modpart blev dømt til at betale en del af vore omkostninger (kr. 

3045) 

Indtægter havde vi da heldigvis også, 257 medlemmer betalte hver kr. 1830,- i kontingent – 12 medlemmer 

betalte endda kr 100,- ekstra, en enkelt dog kr. 200,– det giver ekstra indtægter MEN det står ikke mål med 

resurseforbruget. 

Vi modtager en del henvendelser fra ejendomsmæglere og det vidner om en rimelig interesse for at flytte 

til vores område (også fra, selvfølgelig) I 2018 fik vi oplysninger om 9 salg og disse nye beboere fik besøg af 

vores kasserer og modtog en velkomstmappe og 2 flasker vin. Pt kender vi til 7 ejendomme, der er til salg, 

udover et par stykker, der allerede er solgt. Vi er ikke sikre på at vi hører fra samtlige ejendomsmæglere, 

der formidler salg i området. 

Fastelavn blev afholdt med fin deltagelse (omkring 100 i alt) og mange fantasifuldt udklædte børn – dette 

års fastelavnsfest afholdes søndag den 3. marts 2019 kl 10.30! 

Grundejerforeningen blev stiftet den 28. oktober 1974 – der er altså 45 års jubilæum i år! Sagt på en anden 

måde: Om 5 år fylder grundejerforeningen 50 år! 

TAK til bestyrelsen for et godt, solidt arbejde – for hyggelige og dog effektive møder og gode resultater! 


