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Dagsorden i henhold til vedtregterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forlsbne ir.
3. Aflreggelse af regnskab til godkendelse (Underskrevet af bestyrelsen og revisor).
4. Frelles Grundejer Foreningen Kratvejsarealet (FGF) i henhold til FGF's

vedtregter.
5. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne.
6. Vedtagelse af budget og fastsrettelse af kontingent, bidrag samt pdkravsgebyr.
7. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer samt 1-3 suppleanter.
8. Valg af revisor og revisor suppleant.
9. Eventuelt.

Fremmodt pi generalforsamlingen var falgende husstande :# l, #7 , #I5 , #23 , #27 , #57 ,

#55,#63,#65,#67,#75,#79, #81, #83, #85,#87 og#95. Altsi 17 parceller ud af 48.
Der var udstedt fuldmagter fta#41,#49,#77 og #89.

Ad 1) Valg af dirigent:

Hus #l Carsten blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt og generalforsamlingen er derfor beslutningsdygtig. Ordet blev overdraget til
formanden.

Ad 2) Bestyrelsens beretning om det forlobne ir:

Bestyrelsens beretnin g 2OL4
Det forgangne 6r i grundejerforeningen har igen veret meget begivenhedsrigt, dette 6r har
iser varet preget af stprre projekter, f.eks. oprensning af s6en.
Bestyrelsen har i 6rets lOb afholdt bestyrelsesmoder 8 gange, og 2 arbejdsdage. Torben har
som bestyrelsens representanter deltaget i 2 bestyrelsesmoder i fallesgrundejerforeningen,
dem forteller Torben mere om senere.

1) Konstituering
Pi fOrste bestyrelsesmOde efter generalforsamlingen 201-3, konstituerede bestyrelsen sig
s6ledes:

o Formand: Morten S@rensen, nr. 67
o Nestformand:Torben Gjaldbak, nr. 51-

o Kasserer: Ole Madsen, nr. 7
o Reprasentant i FGF: Torben
. Suppleant til FGF representant: Dan (75)

2) Proiekter
Pd generalforsamlingen 2013 blev bestyrelsens forsalg til oprensning af spen vedtaget og dertil
blev der henstillet til bestyrelsen at de skulle se p5 udkprslen til Kratvejen. Bestyrelsen valgte
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derudover at supplere listen med nogle flere projekter, si den fulde liste kom til at se siledes
ud:

. Oprensning af spen

. Forbedring af udkorslen til Kratvej

' OpfOlgning pi afgorelsen af vejbelysningssagen - konsekvenser og tiltag. lser
stibelysningen.

. Nabolisten

. Nyhedsbreve og hjemmesiden

. Preventive foranstaltninger mod indbrud

' Udarbejdning af et dokument indeholdende grundejernes "forpligtigelser" og andet
vedr. S0lodden.

Pd trods af det hpje ambitiOse niveau, sd er det faktisk lykkedes at f6 igangsat alle
fokusomrdderne, men da det er nogle forholdsvis tidskrevende projekter er det ikke alle som
er helt i m6l endnu - men de fleste er meget langt.

Oprensning af soen
Pd generalforsamlingen 2013 blev bestyrelsens forslag til oprensning af soerne vedtaget.
Da s@erne er st@rre end 100 m2 er de omfattede af naturbeskyttelsesloven. Hvilket betyder at
der kraves tilladelse/dispensation til at foretage st@rre andringer ved soerne. Der skulle
derfor indhentes tilladelse fra kommunen.
Historien om s@en og oprensningen i 2OO7/2OOB blev gennemgiet. pga. historien op til
oprensningen i 2OO7, blev det vurderet at det ikke vil vere muligt at fe tilladelse til at grave i

s0erne med maskiner (f.eks. oprensning eller uddybning). Pd baggrund af dette blev det
besluttet at fors6ge at fe tilladelse til gr@deskaring og fjernelse af krat omkring s6en.
Pd denne baggrund indsendtes en ans6gning til kommunen om tilladelse til at foretage
gr@deskering af siv og dunhammere i begge s6er, fjerne pil og udtydning af krattet vest for
den nordlige sO.

Efter en god dialog og m@de med kommunen, fik vi tilladelse til at fjernelse af store mengder
traer og buske. Tilladelsen blev givet pd den betingelse at der blev etableret en sti nord for
den nordlige s6.

Da tilladelse var modtaget, kunne arbejdet med at finde en entrepren6r fortsatte. Efter lidt
forhandling, valgte bestyrelsen at entrerer med ENLOS.

Arbejdet blev udfOrt d. 5-6. marts. Arbejdet er efter bestyrelsens mening blevet udfOrt meget
tilfredsstillende og er i fuld overensstemmelse med det aftalte.
Bestyrelsen ville gerne have fdet foretaget endnu mere arbejde i soerne, f.eks. fjerne siv og
dunhammere, men dette var desverre ikke muligt inden for rammerne af tilladelsen fra
kommunen.
Regnvandet som falder pd tage og veje p6 S6lodden lober vha. et stemmeverk ud i den sydlige
s@. Hvis vandstanden i soen er p6 h6jde med stemmevarket, lober vandet videre i

regnvandskloaksystemet. Stemmevarket har tidligere veret havet, men blev senket igen, i

forbindelse med arbejdsdagen i oktober blev stemmeverket hevet til det tidligere niveau.
Dette medvirker at den maksimale vandstand i soerne er hevet ca. 15 cm. Dette skulle have
en masse positive indvirkninger pA dyre- og plantelivet i s6erne.

Fremtiden
For at undgd et st@rre og dyrt plejeindgreb om 5 6r igen, skal der hvert 6r foretages jevnlig
pleje af s@erne. Det er vigtigt at der fremover med jevne mellemrum bl.a. bliver foretaget
f0lgende:

1) Beskaring, faldning og fjernelse af traer og buske.

2) Klipning af siv og dunhammere
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Desuden tilfojer regnvandet fra Solodden en stor mengde nering til s6erne, denne
neringstilfojelse kan i verste fald fOre til iltsvind.
Den nuverende plejeplan for soen b6r revideres.
Det kan vere nodvendigt at der skal entreres med en entrepren@r til at foretage den irlige
pleje. P6 linje med grassldningen.

Forbedring af udkOrslen til Kratvej
P6 generalforsamlingen i 20L3 blev det @nsket at bestyrelsen unders@gte mulighederne for at
forbedre udkOrselsforholdene til Kratvej. Bestyrelsen havde allerede fOr ef 2013 sendt en
foresp6 rgsel om ud k6rselsforholdene ti I kom m u ne n.
Kommunen vendte fOrst tilbage med svar pfi vores henvendelse d.3/tO. Deres svar var b6de
faktuelt forkert og i strid med geldende lovgivning. Hvilket bestyrelsens gjorde kommunen
opmarksom p6. Denne henvendelse er endnu ikke besvaret.
I forbindelse med kommunevalget 2013 var de trafikale udfordringer omkring skolen pi
Kratvej til debat. Hvilket udm@ntede sig i at flere politikkere udtalte at de ville se mere p6
Kratvejen iden kommende periode.
Pd mOdet d. 4/3 201,4 i Teknik- og MiljOudvalget blev det besluttet at der skal afholdes
borgerm6der om trafiksanering af Kratvej omkring skolen - og at der foreslAs etableret tre nye
bump i den @stlige del af Kratvejen, samt at hastigheden nedsettes til 40 km/t for hele Kratvej.
Pi baggrund af dialogmOderne vil der blive udarbejdet et losningsforslag, som fremlegges for
politikerne med en anlegsbevilling.
Bestyrelsen vurderer, at med etableringen af disse nye bump, vil udk@rselsforholdene blive det
mest optimale der er muligt at opn6. Bestyrelsen fOlger sagen n6je og vil selvf6lgelig gOre
opmarksom pA hvorndr dialogm6derne vil finde sted.

Veibelysningssagen - nu stibelysnings sagen
Sidste 6rs beretning sluttede med at Ballerup kommune havde trukket deres forslag om at
grundejerne skulle betale for vejbelysningen tilbage. Dog skulle grundejerforeningen betale for
belysningen af stien ved s6en, hvilket er ca. 8.500 kr. pr. 6r. Bestyrelsen valgte at unders@ge
alternativer til denne udgift.
Fplgende muligheder blev undersogt og dr@ftet:

1) Uendret belysning og abonnement - dvs. ca. 8.500 kr. pr. 6r - ca. 8,5 % af indtagterne
2) Opsige kontrakt og slukke lyset pd stien.

3) Reducere antallet af lamper

4) Overtage lysanlag og driften af det.

5) Opstille eget anleg

3. Reducere antallet af lamper
Det er muligvis ikke nodvendigt at belyse hele stien. Antallet kan f.eks. reduceres til f.eks. 2

eller 3 lamper.

4. Overtag e lysanlegg et
Det koster LL.25O inkl. moms, men excl. omkostninger at overtage vores 6 lamper.
Anlegget bruger ca. for 3.500 kr. i str6m. Dvs. en tilbagebetalingstid pd ca, 4 5r.
MEN lyskilderne skal skiftes engang efter 2015. Hvilket vil medf6re en ekstraudgift.
Denne mulighed anbefales ikke p6 nuverende tidspunkt. Vi bOr i det mindste vente til efter
lyskilderne er udskiftet.

5. Opstille eget anlag
Bestyrelsen unders@gte hvad et anlag best6ende af LED lamper med solceller og lysf6lere
koster. Et sddant anlag er mere eller mindre vedligeholdelsesfrit og driftsomkostningerne er
stort set nul.
De eksisterende 6 lamper (3,4 m hOje) kan erstattes af 4 stk. 3,7 mh1je eller 2 stk. 5,4 m hpje
LED lamper med solceller og bevegelsessensor. Pris ca. 60.000 kr. ekskl. moms og opsatning.
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Tilbagebetalingstid ca. 10-11 6r.

Nabolisten
Nabolisten er kommet godt igang, der er pt. tilsluttet 35 husstande ud af 48. De som ikke er
med pd listen kan tilmelde sig ved at sende en mail med navn, husnummer og tlf. nr. til
adressel iste@solodden.dk.
Bestyrelsen arbejder m6lrettet med at fd endnu flere tilsluttet nabolisten.
Nabolisten har veret i brug flere gange i 2OL3, b6de til kommunikation fra bestyrelsen til
medlemmerne, men ogsd mellem naboer. Hvilket er rigtig godt.

Hiemmesiden og nyhedsbreve
Bestyrelsens Onske var at Oge kommunikationen til grundejerforeningens medlemmer.
Informationen skulle bide vare om igangvarende sager og generel information. Der er blevet
udgivet 3 nyhedsbrev, som er blevet sendt ud vha. nabolisten og lagt p6 hjemmesiden.
Referaterne fra generalforsamlingen 20L3 og bestyrelsesm@derne har med vilje ikke veret lagt
pA hjemmesiden. Grunden er at bestyrelsen af konkurrencehensyn ikke har Onsket at
synligg@re budgettet og processen omkring oprensningen af s6en. Nu, hvor s6en er renset, vil
referaterne blive lagt pd hjemmesiden.
Der blev i den forgange periode lagt en plan for udbygningen af hjemmesiden. Andringerne er
primert administrative og tekniske andringer, som vil give storre fleksibilitet og et digitalt
lager til foreningens dokumenter.

Prreventive foranstaltninger mod indbru
Grundet et st@rre antal af indbrud har bestyrelsen unders6gt omfanget og hvad den enkelte
grundejer kan foretage sig. Bestyrelsen er i dialog med politiet vedrOrende deres erfaringer
mht. hvilke tiltag der erfaringsmessigt er egnede til at begranse indbrudsfrekvensen i et
boligomr6de. Bestyrelsen er desuden ved at unders6ge i hvilket omfang Splodden er mere end
sedvanligt eksponeret for indbrud, men at data herom ikke umiddelbart offentligt
tilgangelige.

3) Grundei erforeningens fallesarealer
Foreningens fellesarealer bestdr dels af nogle stprre arealer med gres, planter og sper og dels
af vejarealet.
Disse arealer ejes af os alle, men det er bestyrelsen som p6 grundejernes vegne st6r for driften
og vedligeholdelsen af arealerne.
Det er dog den enkelte grundejer, som selv skalvedligeholde vejen og fortovet langs egen
grund. Dvs. fjerne sne og ukrudt pd det fortov, vej og de stier, der l6ber langs med grunden.
Vi m6 desverre endnu engang bede folk om at spprge bestyrelsen om lov f6r de faller treer
eller foretages andre markante andringer p5 treer og planter pd fallesarealet.
Der er sket og vil ske meget med vores fallesarealer, derfor er det mdske snart tid til at
betragte fellesomrSderne som en helhed og lagge en st@rre plan for hvordan vi @nsker de skal
se ud i fremtiden. Her tenkes iser p5 omrddet omkring soerne og st6jvolden. Hvis der er
personer, som har inputs til hvordan fellesarealerne skal se ud, sd kontakt endelig bestyrelsen.

EntreprenOr
Bestyrelsen valgte ligesom de forrige 6r at entrerer med STV, om at sl6 gresset om sommeren
og rydde sneen pd vejen om vinteren. Aftalen er en fastprisaftale, hvor prisen er uafhengig af
mengden af sne og hvor mange gange der skal sl6s gres, denne model er valgt primert pga.

budgetsikkerhed. Bdde sommer og vinter arbejdet er efter bestyrelsens mening blevet udfOrt
tilfredsstille nde.
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Snerydnin g og glatforebekempelse
Mengden af sne og frost i vinteren 2OI3/L4 var heldigvis meget begranset. Si i modsetning
til de to forgange vintre, sA fik vi ikke si meget snerydning for pengene denne vinter.
STV rydder sne pd vejen. Snerydning foretages ved snefald p6 over 3-4 cm med udsigt til frost.
Der foretages ingen glatforebekampelse i form af saltning pd selve vejarealet.
Der blev indkobt 2 "sandkasser" som er placeret ved opkorslen til Kratvej og ved stien ned til
cykelstien. Dermed er det muligt hurtigt at kaste noget sand pd vejen og stien, siledes at de er
farbare. Denne opgave varetages af alle grundejerne. Sandkasserne kom ikke i brug i vinteren
2OL3/2Ot4.
Snerydning og glatf@rebekempelse af fortove og stier skal foretages af de grundejere som
fortove eller stien st@der op til. GlatfOrebekempelse af vejen skal ligeledes foretages af
grundejerne. Entreprenoren rydder kun sne pi vejen.
Stien fra SOlodden og ned til cykelstien bliver pt. ikke ryddet for sne. Snerydning af den sidste
del af stien pdhviler grundejerforeningen - dvs. alle Soloddens grundejere. Denne vinter tog
bestyrelsen tiltag til at finde en lOsning pd dette problem, dels ved at kontakte Marklodden og
kommunen. Kommunen vendte aldrig tilbage og Marklodden ville drofte det, vi har dog ikke
modtaget svar.

Vores vei
Vejen og fortovene er vores alles ansvar, si derfor er det vigtigt at vi alle er med til at holde
dem i god stand. Vores vej og fortove er heldigvis i udemerket stand. Men for at den skal
forblive i god stand krever det lObende vedligeholdelse.
I forAret gennemgik bestyrelsen vejen og fik brolaggeren til at udbedrede skader ca. 8
forskellige steder. Han anbefaler at der legges sand ud pA hele vejfladen til fordret.
Hvis vi alle gOr en lille indsats vil vejen kunne holde i mange 6r. Men det krever at vi alle er
med til at fjerne ukrudt og affald pi fortove og p6 vejen. Og hvis der er nogle sm6 skader, s5

enten udbedre dem selv eller g6re bestyrelsen opmerksomme p6 skaderne.

Omridet omkring den Ostlige so

Omridet ved den Ostlige sO ud mod Kratvej har lange f6et lov til at passe sig selv. Hvilket har
medf@rt at traerne er vokset os over hovederne. Treerne er nu sA store at de har negativ
indflydelse p6 enkelte grundejere. Derfor har bestyrelsen bedt grundejerne ud til
"trampestien" om at komme med et forslag til hvad de Onsker der skal foretages i omrddet.
Hvilket med stor sandsynlighed vil resultere i at en storre mengde treer langs trampestien
faldes.
Hvis de er grundejere, som Onsker at bidrage til denne proces, si kontakt bestyrelsen hurtigst
muligt.

Stormen "Bodil"
Stormen "Bodil" udrettede kun lidt skade her p5 SOlodden, men derveltede en heldeltreer
ved den @stlige s0 ud mod Kratvejen. Der valtede ogs6 et tre ned over trampestien. Alle
treerne var pd kommunens omrdde, derfor blev kommunen kontaktet og de kom hurtigt og
ryddet op.

Arbeidsdage
Der blev afholdt arbejdsdagene d. 9/6 og d. 6/10. De havde begge begranset tilslutning p5 ca.

L0-15 husstande,
Arbejdsopgaverne var primert alm. vedligeholdelse af arealerne, f.eks. klipning af planter
langs stierne, beskering af treer, ukrudtsbekampelse pd vejarealet.
Arbejdsdagene er helt klart kommet for at blive, vores fallesarealer bliver ikke mindre
vedligeholdelseskravende i fremtiden itakt med at det hele gror op og til.
Der har lange veret droftet hvorledes man kan fd flere til at deltage til arbejdsdagene, da det
ofte er de samme mennesker der deltager. Det har veret oppe at der skulle indf6res en pligt til
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at deltage, men bestyrelsen vil hellere forsoge at lokke folk til. 56 hvis der er folk, som har
interesse i at stable et socialt arrangement pi benene i forbindelse med en arbejdsdag, s6 vil
bestyrelsen gerne st@tte dette tiltag.

Forenings udstyr
Til ukrudtsbekempelse pA veje og fortove blev der indkObt en stor ukrudt gasbrender. Den
kan 16nes ved at kontakte bestyrelsen, husk dog at der ikke f6lger gas med,
Grundejerforeningen er foruden gasbrenderen indehaverne af 2 stk. Waders, som ogsi kan
l6nes.

4) Kommende arbeidsopgaver
Her til sidst opsummeres de projekter som bestyrelsen muligvis vil arbejde i det kommende 6r.. Havedage og andre sociale arrangementer

. Udvidelse af hjemmesiden

. Alle med pi Nabolisten

. Preventive foranstaltninger mod indbrud

' Udarbejdning af et dokument indeholdende grundejernes "forpligtigelser" og andet
vedr. S@lodden.

. Vedligeholdelse af s@erne

. Belysning af stien

o Overordnet plan for fellesarealerne (s6erne, trampestien langs Kratvejs s6en og

stojvolden)
o Antenneforening

Pd bestyrelsens vegne
Morten Sorensen, nr. 67.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

Ad 3) Aflreggelse af regnskab til godkendelse (Underskrevet af bestyrelsen og
revisor):

Regnskabet blev gennemgiet og godkendt..

Ad 4) Frelles Grundejer Foreningen Kratvejsarealet (FGF) i henhold til FGF's
vedtregter:

(FGF) har tegnet en forsikring gennem Parcelhusejernes Landsforening.
Forsikringspakken indeholder bl.a. en erhvervsansvarsforsikring og koster 1.450 kr.
6rligt.
Fodboldm6lene pi frellesarealet mellem Solodden og Parklodden er blevet udskiftet.
Snerydning pA "skolestien" har vreret diskuteret, og det er besluttet, at FGF ikke rydder
sne pi denne sti.
I de seneste 6r er kontingentet til FGF steget, hvilket bl.a. har vreret begrundet med et
onske om at reparere asfaltbelregningen pi stien langs nyttehaverne, der bestir af en
asfalt belregning ca. 100 m. lang og2 m. bred. Denne del af stien er si slidt at det er
farlig! at frerdes pi denne isrer da der ikke er belysning p6 stien i de morke timer.
I det forgange 6r har der vreret en del diskussion om, hvad dette konkret skulle bestfl i,
samt hvilket mandat FGF har til dette arbejde. Dette lnar farttil, at GF Solodden i dag
stemmer om forslaget om at asfaltere denne del af stien.
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Forslaget affarte en del sporgsmil og kommentarer og der var tydeligt en vis skepsis
overfor b.a. nytten af forslaget. Steen #85, der tidligere har vreret foreningens
reprresentant i Frelles Grundejerforeningen, gjorde opmrerksom pi at man i Frelles
grundejerforeningen i mange ir har arbejdet pi at skaffe midler til atfhasfalteret stien
og at det nu endelig er lykkedes og for at stotte Frellesgrundejerforeningens bestyrelses
arbejde, samt sikre ordentlige forhold pi denne del af stien anbefalede Steen at stemme
ja til forslaget.
Forslaget blev vedtaget med en stemme imod, enkelte undlod at stemme, men flertallet
stemte for og dermed har FGF's bestyrelse f6et fuldmag!fuaGF Solodden til at
igangsrette arbejdet.
FGF's Regnskab og budget blev gennemgiet og godkendt.

Ad 5) Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne:

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6) vedtagelse af budget og fastsrettelse af kontingent, bidrag samt
pikravsgebyr:

Budgettet blev gennemgiet og blev godkendt.
Det irlige kontingent bibeholdes pi 2.000 kr.

Ad 7) Valg af fem bestyrelsesmedlemmer samt 1-3 suppleanter:

Alle i bestyrelsen onskede genvalg og blev genvalgt
Bestyrelsen: Genvalg til Ole #7, Torben #51, Morten#67 og Klaus #79
Suppleanter: Genvalg til Connie #41, ogHenrik #65. John #33 onskede ikke genvalg og
generalforsamlingen bestemte at fortsrette med to suppleanter.

Ad 8) Valg af revisor og revisor suppleant:

Genvalg til Erik Olsen (23) der blev ikke valgt en revisor suppleant.

Ad 9) Eventuelt:

Der blev talt om stibelysningen og fremtiden for denne uden at komme frem til et
resultat og bestyrelsen blev af generalforsamlingen phlag! atforfolge dette emne pi de
nreste bestyrelses mader.

Bestyrelsen og referenten takker hermed for indsatsen af vor dirigent samt det store og
fremmode.

Mo*\.^ 9e F''' **
Hon[en {,to?
Fo.-." at
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