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Onsdag 27 . februar, kl. 19.30

Brydegdrden, MSlov

Dagsorden i henhold til vedtegterne:

L. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsensberetning.
3. Afleggelse af regnskab til godkendelse (underskrevet af bestyrelsen og revisor).
4. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne.

a. Forslag til oprensning af sperne
5. Vedtagelse af budget og fastsattelse af kontingent samt p6kravsgebyr.
6. Felles Grundejer Foreningen v Steen (85)

7. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer samt 1--3 suppleanter.
8. Valg af revisor og revisor suppleant.
9. Eventuelt.

FremmOdt p6 generalforsamlingen varf6lgende husstande: 7,11,15,23,33,39,51(fuldmagtl,67,75,
77,79,83, 85, 87(Fuldmagt), 89,93 og 95. Alts6 17 parceller ud af 48 var representeret.

Ad 1) Valg af dirigent
Erik (23) blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og generalforsamlingen er
derfor beslutningsdygtig. Steen 85 blev valgt til referent.

Ad2) Bestyrelsens beretning ved formand Morten (67)=
Det forgangne 6r igrundejerforeningen har varet meget begivenhedsrigt. lser Ballerups kommunes id6

med at overdrage betalingen for vejbelysningen til grundejerne fyldte en hel del i kalenderen.
Jeg vil gerne takke medlemmerne af bestyrelsen for deres arbejde og gode humpr. Derudover viljeg
gerne takke de personersom i l@bet af 6ret har hjulpet bestyrelsen med store og sm8 opgaver, - | har
veret til megen stor hjalp! Jeg vil iser fremheve Steen og Filip for jeres arbejde med bl.a.
fellesgrundejerforeningen og hjemmesiden.
Bestyrelsen har i Srets lgb afholdt bestyrelsesmAder 6 gange (referater tilgengelige p6 hjemmesiden),
og 1 arbejdsweekend. Steen (85) og Torben har som bestyrelsens representanter deltaget i 2

bestyrelsesm@der i fallesgrundeje rforeningen.

Konstituering
P6 generalforsamlingen 2012 blev de nye vedtagter vedtaget, som bl.a. betpd at bestyrelsen skulle
konstituere sig selv. Posterne blev fordelt p6 f@lgende mSde:

o Formand: Morten Sorensen, nr. 67
o Nastformand:Torben Gjaldbek, nr. 51
o Kasserer: Ole Madsen, nr. 7

Da Steen til generalforsamlingen i 2OI2 meddelte at det var sidste 5r han Onskede at fortsette som

vores representant i fellesgrundejerforeningens bestyrelse, blev det besluttet at Torben skulle deltage i

mpderne sammen med Steen, for at sikre en flydende overgang.

Fokus omrdder
P6 det forste bestyrelses m@de, besluttede bestyrelsen at satte fokus p6 fOlgende opgaver:

. Opfolgning p6 afgorelsen af vejbelysningssagen - konsekvenser og tiltag.
o Forbedring af udkorselen til Kratvej
r Nabolisten
o Nyhedsbreve og Oget kommunikation
o Udarbejdning af et dokument indeholdende grundejernes "forpligtigelser" og andet vedr.
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. Opfolgning pi plejeplanen af soen.
P6 trods af det h@je ambiti@se niveau, sA er det faktisk lykkedes at f6 igangsat alle fokusomr6derne, men
da det er nogle forholdsvis tidskrevende projekter er der ingen af dem som er helt i m6l endnu - men
de fleste er meget langt,

Vejbelysningssagen
Sidste 6rs beretning sluttede med at bestyrelsen p6 vegne af grundejerne sendte d.29/1,-201,2 en klage
over kommunens afg@relse af 3. januar 2012 tt Vejdirektoratet.
Efter Vejdirektoratet valgte at behandle klagen, har der veret en jevn aktivitet p5 sagen. Det meste var
til information, men ijuniog august blev bestyrelsen bedt om kommentarertilsagen. Det omhandlede
primert, kommentering pd kommunens besvarelser af Vejdirektoratet sp6rgsmSl. Vores besvarelser
blev indsendt ijuli og september og kan leses pd hjemmesiden.
D.6/12 fik vi besked pd at Vejdirektoratet ville afsige endelig afgorelse den fOlgende uge. 56 vi ventede
spendt.
Men d. tI/12 modtog vi en kopi af en mail sendt til kommunen, hvor de har nogle yderligere sporgsmel
til sagen som de skulle modtage svar p6 inden d.8/1,.
56 derfor kom det som en stor overraskelse at vi d.1,9/12 modtog besked fra Vejdirektoratet om at
Ballerup Kommune d. l-7. december2OI2 havde truffet beslutning om at stoppe projektet med
egen beta ling for vejbelysning.
Det betyder at kommunen har trukket sin afgprelse af 3. januar 2012 tilbage, hvorfor grundlaget for
klagesagen ikke langere er til stede. Vejdirektoratet foretager derfor ikke videre i sagen.
Sagt med andre ord - grundejerne p6 Splodden skal IKKE betale for vejbelysningen. Det var rigtig gode
nyheder - men der var et "men"...
Hele sagen har kun omfattet belysningen af vejen og vi har 6 lamper som oplyser stien ved broen over
s0en, som ikke er omfattet. Kort efter nytir fik vi da ogs6 besked fra DONG om at Ballerup Kommune
overdrager betalingen for disse lamper til grundejerforeningen. Det er en omkostning pd ca. 8.050 kr. pr.
5r.

Denne overdragelse kan viikke gore noget ved, viskal reelt vere glade for de 5r kommunen har betalt
for belysningen pi stien. Stien ligger 100 % pA grundejerforeningens fellesareal og er ikke omfattet af
de samme regler som vejbelysningen. Desuden er det ikke i kommunens interesse at denne sti skal vere
oplyst.
Bestyrelsen besluttede at overtage udgiften og sd kan vi i det nye Srse pd alternativer. S6dan som det
ser ud nu er der f@lgende muligheder:

o Uendret belysning og abonnement - dvs. 8.050 kr. pr. 6r.
. Opsige kontrakt og slukke lyset pd stien.
o Overtage lysanleg og driften af det.

Udkgrselen til Kratvej
Vi har talt med Ballerup kommune om at forbedre trafiksikkerheden ved udk@rsel til Kratvej. Kommunen
anbefalede os at skrive en formel henvendelse og s6 ville de tage sagen op med Politi og andre relevante
instanser. Af strategiske 6rsager ventede vi med denne henvendelse til efter vejbelysningssagen var
afsluttet.
Kommunen forventer at vende tilbage med et svar p5 vores henvendelse i midten af marts mAned.

Nabolisten
For at Oge trygheden og nabokontakten besluttede vi at forspge at etablere en naboliste, hvor folk
kunne skrive deres kontaktinformationer p5, s6ledes at naboer kunne fd fat i hinanden.
Listen harf6et en pen tilslutning pd 33 husstande.
Anvendelsen af listen er desuden udvidet til, at vi vil sende nyhedsbreve ud til de som @nsker det. Men
vores planer slutter ikke der, vi vil gerne oprette en hus-email adresse - sSledes at vi kan sende mails til
hinanden vha. husnummeret.

Nyhedsbrev e og gg et kommunikation
Bestyrelsen pnske var at @ge kommunikationen til grundejerforeningens medlemmer. Informationen
skulle bdde vere om igangverende sager og generel information.
Vi besluttede derfor at skrive nogle nyhedsbreve og omdele dem. Det f6rste nyhedsbrev kom i

december og nummer 2 ijanuar. Nyhedsbrevene vil udkomme med jevne mellemrum, - n6r der er tid
og ndr der er noget at skrive om.
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Brugen af hjemmesiden blev ogsd udvideIi2Ol2. Foruden bestyrelsesreferater ligger der ogs6 andre
relevante informationer til grundejerne - f.eks. nyhedsbrevene og vejbelysningssagen

G ru nd ej ernes fo rplig tig els e r
P6 baggrund af bl.a. egne erfaringer, besluttede bestyrelsen at udarbejde en skrivelse, som beskriver
hvilke forpligtigelser en grundejer p6 en privat fellesvej har. Meningen med dokumentet er
udelukkende information, dvs. det er ikke en husorden eller lign. Grunden til at vi har pAbegyndt dette
dokument er fordi vi ved fra os selv at det ikke altid er nemt at finde ud af hvilke forpligtigelser man har
som grundejer p6 en privat fellesvej.
Vi har p6begyndt dette dokument - men der er et pent stykke vej endnu.

Plejeplan af suen
Da s@erne igennem de senere 6r ergroet mere og mere til, valgte viat kigge nermere pA den plejeplan
der er blevet udarbejdet tilbage i 2009 for soerne, som blev fremlagt p6 generalforsamlingen 2009.
Vi indsd hurtigt at s@ernes tilstand krevede en storre indsats, derfor bad vi HedeDamark om at vurdere
plejeplanen og sOen og hvad der skulle gores, for at genoprette soerne. Dette arbejde resulterede i

bestyrelsens forslag som fremlagges senere pd denne generalforsamling.

G rund ej erfo rening ens feII es are aler
Foreningens fellesarealer best6r dels af nogle stprre arealer med gres, planter og s6er og dels af
veja rea let.
Bestyrelsen valgte ligesom de forrige 6r at entrerer med STV, om at sl6 gresset om sommeren og rydde
sneen p6 vejen om vinteren. Dette arbejde er efter bestyrelsens mening blevet udf6rt nogenlunde
tilfredsstillende.

Arbejdsdage
Arbejdsdagen 8. september havde en stor tilslutning.
Arbejdsopgaverne var primart alm. vedligeholdelse af arealerne, f.eks. klipning af planter langs stierne,
beskaring af treer, ukrudtsbekempelse pd vejarealet og lidt omlegning af fliser.
Arbejdsdagene er en succes og er helt klart kommet for at blive. Desuden bliver vores fallesarealer ikke
mindre vedligeholdelseskrevende i fremtiden i takt med at det hele gror op og til.

Snery d ning og g Ia tfor eb ekemp els e

Vi har en aftale med STV om at de skal rydde sne p6 vejen. Snerydning foretages ved snefald p6 over 3-4
cm med udsigt til frost. Der foretages ingen glatfprebekempelse i form af saltning p6 selve vejarealet.
Snerydning har stort set veret som forventet, dog var der omkring d.1O/I2 en uheldig sammenblanding
af lidt sne, t@vejr og lidt sne igen. Efter kontakt til STV var de herude nogle ekstra gange.

Her i februar har der veret problemer med store mangder is. Der er nu indk6bt 2 "sandkasser" som skal
placeres ved opk6rselen til Kratvej og ved stien ned til cykelstien. Dermed er det muligt hurtigt at kaste
noget sand pA vejen og stien, s6ledes at de er farbare. Denne opgave varetages af alle grundejerne.

Indbrud
Grundejerne p6 vejen har veret plaget af flere indbrud. Bestyrelsen har kendskab til mindst 5 tilfelde. I

nogle tilfelde gdr de ind gennem havedgren.
Der er nok ikke s6 meget vi kan g6re, andet end at holde Oje med hinandens huse. Her kan Nabolisten
vere et godt redskab.
Det er desverre nok begrenset, hvad bestyrelsen kan g6re, men det kan vare vi skal se mere p5 dette.

Kommende arb ej dsopg aver
Her til sidst opsummeres de ting som bestyrelsen muligvis vil arbejde i det kommende 6r.

o Forbedring af udk@rselen til Kratvej
o Udvidelse af hjemmesiden til at omfatte forenings dokument arkiv, "hus-e-mails" m.m.
o Nyhedsbreve
o Nabolisten
e Udarbejdning af et dokument indeholdende grundejernes "forpligtigelser" og andet vedr.

S@lodden.

. Soerne

. Belysning af stien
Dertil kommer at bestyrelsen kunne se p6 fOlgende emner:
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. Preventive foranstaltninger mod indbrud
o Vedligeholdelse af fellesarealerne
o Samt andre forslag der m6tte komme fra medlemmerne

Ad 3) Forelreggelse af regnskab til godkendelse:
Regnskabet blev godkendt.

Ad 4) Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne:
Forslaget fra bestyrelsen om oprensning af soerne blev vedtaget med 15 stemmer for, en imod og en
blank. Dette betyder at bel@bet er godkendt og bestyrelsen kan disponere, og 96r videre med sagen som
beskrevet og vil forhandle med flere end en entreprengr.

Ad 5) vedtagelse af budget og fastsattelse af bidrag samt pflkravsgebyr.
Budgettet blev godkendt. Bidrag og p6kravsgebyr er uendret.

Ad6) Falles Grundeier Foreningen:
Der har kun veret et mode siden sidst, 10. oktober 2OI2.Den neste m6de normalt liggerfor
foreningernes generalforsamlinger der normalt afholdes i april. Derfor var det reviderede regnskab ikke
tilgengeligt da dette f6rst er revideret til neste m6de 13. marts,
lndtegt for perioden er kontingenrfor 248 husstande med hver kr. 335,00 izot3.
FGF hjemmeside bor nedlegges, dette behandles p6 naste m6de.
Der er lavet budget pris for renovering af asfalt pd stien langs nytte haverne (ca. 100 m).
FodboldmSlene p6 felles arealet skal repareres.
Ablelunden har veret udsat for herverk, de Odelagte treer fors@ges besk6ret for at se om de kommer
sig.

Steen (85) stopper efter neste mOde i FGF og Torben (51) der har varet med pd sidste m@de overtager
denne post.

Ad 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Bestvrelsen: Genvalg til Torben(S1), Morten (67), Ole (7) og Klaus (79). Ny i bestyrelsen Dan (75).
Suppleanter: Genvalg til Connie (a1). Nye suppleanter John (33) og Henrik (65).
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved det fOrste bestyrelsesm@de i henhold til de nye vedtagter.

Ad B) Valg af revisor:
P6 valg var Erik (23) der modtog genvalg. Revisor suppleant blev ikke valgt, da Erik har veret stabil i

jobbet siden dag 1.

Ad 9) Eventuelt:
Der er pt. 8 husstander der ikke har indbetalt kontingent. Det indskerpes at disse belob gerne md falde i

vor felles kasse hurtigt da vi mangler pengene. Den sene indbetaling kan m6ske skyldes at
generalforsamlingen falder meget tidligt p6 6ret, men det er ikke nogen undskyldning da de fleste dog
har kunnet nA at betale

Hermed afsluttede 6rets generalforsamling

Referent
Steen (85)

Dirigent
Erik(23)

Focmand
Horteo (g?)
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