
Bestyrelsens beretning – generalforsamling 2020 

 

Grundejerforeningens 6-mands bestyrelse holder møder efter behov – i 2019 blev det til 5 møder og en 

fest, 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. 

Vores kasserer og sekretær Hans Dahl meddelte at han ønskede at træde ud af bestyrelsen med udgangen 

af 2019 og det gav plads for Berit Madsen, der var suppleant. Desuden har det betydet en ændring i roller 

og opgaver: 

• Jan Nielsen overtager opgaven som kasserer 

• Berit Madsen overtager ansvaret for legepladserne 

• Egon Flodin fortsætter med veje og stier men overtager til lige rollen som sekretær 

• Torben Hjørlund fortsætter med de grønne områder 

• Bjarne Hansen fortsætter som næstformand  

• Torben Bo Florin fortsætter som formand 

 

Og hvad skete der så i 2019? 

Medlemmer fik vi mindst 11 nye af – grunden til ’mindst 11’ er, at ikke alle ejendomsmæglere giver besked 

ved ejerskifte så der kan desværre være nye beboere, vi ikke kender til.  

Men 11 nye medlemmer betyder jo også et farvel til 11 ’gamle medlemmer’. 

Kontingentbetaling har forfaldsdato 1. april hvert år ifølge vedtægterne og der uddeles girokort i fornuftig 

tid men alligevel har 11 grundejere modtaget rykkere med gebyr på kr 100,- den ene endda to gange. 

Kontingent, inkl. bidrag til vejfond udgør kr. 1830,- så et gebyr øger udgiften med godt 5%! 

I 2020 uddeles ligeledes girokort men fra og med 2021 overgår vi til kortbetaling. 

Generalforsamling 2019 blev afviklet på rekordtid og havde 41 deltagere. 

Fastelavn havde knap 125 deltagere og er et arrangement, der samler generationerne. 

Medlemssystem – bestyrelsen indgik en aftale med ForeningLet om at benytte deres administrative system 

til fremtidig kommunikation som mails – foreløbig har vi modtaget mailadresser på 60% af beboerne, så der 

er stadig et stykke vej.  

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 driftsopgaverne er der fjernet 5 store buskadser, hvorefter der er rodfræset og sået græs, der er 

skiftet en tjørn, sået græs på sydsiden af RUA – samt flere småopgaver. 

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

anlægsomkostningerne meget høje. Arbejdet med fortovsrenovering har været sat på pause da behovet 

ikke har været så stort som forventet. 

Noget, der virkelig trænger, er stierne mellem stikvejene – langt de flest trænger til ny asfalt men da 

opstilling af maskiner koster næsten det samme som asfalteringen, skubber vi opgaven foran os. 

Bestyrelsen hører naturligvis gerne om områder, der trænger til renovering. 

Vejfonden fik tilført yderligere kr. 480,- pr medlem. 

Legepladserne – vi har 3 – kræver lidt vedligeholdelse og i 2019 måtte vi udskifte gyngestativet ved 

Rundingsholms Alle da var råd i stolperne til det tidligere. Sådan et gyngestativ koster over kr. 20.000 opsat. 

Desuden har der været ordinær vedligeholdelse af både legeredskaber og beplantning på de 2 øvrige 

legepladser. 

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


