
  
Referat fra ordinær generalforsamling   

tirsdag den 22. september 2020    
   

 
 

Fremmødt til generalforsamlingen var 20 andelshavere. Dertil var fire andele repræsenteret ved 
fuldmagter.  
 

   
1. Valg af dirigent og referent   
Steffen Trannerup, have 35, blev valgt som dirigent og Anna Louise Stevnhøj, have 34, blev valgt som 
referent. 
 
2. Valg af stemmetællere    
John Roued-Cunliffe, have 20, og Gil Surepi, have 11, blev valgt som stemmetællere.  
 
3. Bestyrelsens beretning ved Ronald Herlitschek - bilag 1.  
 
Der blev knyttet en række bemærkninger til punktet om vejbump. Der er enighed om, at bumpene har 
hjulet en del på hastigheden, men der er stadig problemer med firmaet, som kommer med mad til en af 
foreningens ældre andelshavere. En andelshaver kunne oplyse, at det tidligere har virket at henvende 
sig til andelshaverens pårørende, som så sætter sig i kontakt med firmaet. En andelshaver foreslog et 
ekstra bump på midterstykket, da bilerne når at gasse op mellem hajtænderne til p-pladsen og bumpet.  
Beretningen medførte også et spørgsmål om, hvad der sker med den påtænkte renovering/omlægning 
af legepladsområdet. Tovholder John Roued-Cunliffe kunne oplyse, at arbejdet har ligget stille pga 
covid19, men at der er møde for alle interesserede den 25. oktober klokken 13.00 i fælleshuset.     

     
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget.   
 
Kasserer Rikke Reimann lavede en kort gennemgang af de vigtige nøgletal og kunne oplyse, at vi er en 
sund forening, der årligt genererer et mindre overskud, så der er en buffer, hvis noget uventet skulle 
opstå. Der er også penge på vores vedligeholdelseskonto til en renovering af legepladsområdet. Hun 
kunne også oplyse, at vi har et godt samarbejde med vores administrationsfirma, som nu har passet 
vores regnskaber siden 2017. 
 
Der var spørgsmål fra en andelshaver om, hvorfor der ikke er budgetteret med snerydning. Formanden 
oplyste, at bestyrelsen har valgt beløbet på kroner 10.000 fra, da der ikke har været behov for rydning 
de seneste to år, og da erfaringen er, at vi, fordi vi er en så lille forening, ligger sidst på ruten, så sneen 
alligevel er helt fastkørt, når sneploven når frem.  
Der var enighed blandt de fremmødte om, at vi skal hjælpe hinanden og især de ældre i foreningen, hvis 
der kommer sne. Er man bortrejst i vintersæsonen er det en god ide at lave aftale med naboer, om, at 
de lige tager ens vejstykke, når de alligevel er i gang.  
 



En andelshaver gjorde opmærksom på, at de har været nødt til at tage fat på TDC for at få lavet en 
bedre lapning af hullet efter fibernet og opfordrede andre andelshavere til at gøre det samme hvis 
nødvendigt. En række andre andelshavere efterlyste en løsning på hullet ud for nummer 19, og det blev 
oplyst, at andelshaveren har lovet, at det bliver ordnet meget hurtigt. 
 
Regnskab og budget blev sat til afstemning ved håndsoprækning og godkendt.  
 
    
5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer:    
 
Forslag fra bestyrelsen:  At forsøgsordning vedr. begrænset tilladelse af kortidsudlejning forlænges et 
år. (Beslutning ved GF i 2019: Forsøgsordningen giver tilladelse til, at andelshavere, der har boet i 
andelsboligen i mindst ½ år, kan korttidsudleje sin andelsbolig helt eller delvis til ferie og fritidsmæssige 
formål i sammenlagt højst 5 uger pr. kalenderår. Bestyrelsen og de nærmeste naboer og genboer skal 
orienteres senest ved opstart af korttidsudlejningen.)   
 
Forslaget blev vedtaget med 19 stemmer for og 4 imod. 1 stemte blankt. 
 
NB: Der blev opfordret til, at man generelt giver besked til naboer og evt. via Facebook, hvis man har 
venner, familie eller lignende til at bo i sit hus, hvis man fx er på ferie.  
  

  
Forslag fra Stinne Fraas, have 10, og Ditte Bangsund-Pedersen, have 17:  At forsøgsordning vedr. 
begrænset tilladelse af korttidsudlejning gøres permanent. Som beskrevet under forslag A, vil man så 
kunne have lov at korttidsudleje sit hus helt eller delvist til ferie og fritidsmæssige formål i sammenlagt 
højst 5 uger pr. kalenderår. Bestyrelsen og nærmeste naboer skal orienteres ved opstart af 
korttidsudlejningen.   
 
Forslaget blev forkastet med 5 stemmer for og 17 imod. 1 stemte blankt. 
 
  
Forslag fra bestyrelsen:  Vedtægtsændring:  At ’§13. Revision Stk. 1, Revisionen foretages af 2 på 
generalforsamlingen valgte revisorer’ ændres til: §13. Revision af vandregnskabet, Stk. 1, Revision af 
foreningens interne vandregnskab foretages af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer’.   
 
Forslaget blev vedtaget med 23 stemmer for. 1 stemte blankt. Generalforsamlingen var ikke 
beslutningsdygtig ift vedtægtsændringer, fordi det kræver en højere andel fremmødte, så forslaget skal 
genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling.  
  
Forslag fra bestyrelsen:  Vedtægtsændring: Tilføjelse til §1. Medlemskab: Stk 9. Andelshaver skal til 
enhver tid have folkeregisteradresse i sin andel og skal leve op til Københavns Kommunes regler om 
bopælspligt. Undtagelse herfra kan gøres i forbindelse med lovlig fremleje jf. vedtægternes § 7. 
 
Forslaget blev vedtaget med 22 stemmer for. 2 stemte nej. Generalforsamlingen var ikke 
beslutningsdygtig ift vedtægtsændringer, fordi det kræver en højere andel fremmødte, så forslaget skal 
genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling.  
  
   
Forslag fra Jens Goth, have 3:  At en autoriseret kloakmester med en tv-inspektion undersøger vores 
stikledninger fra fællesbrøndene og indtil vores huse. Budget i første omgang afsætter 30.000 kr., som 



skal tages fra vores henlagte midler fra indskuddene.  
 
Forslaget blev vedtaget med 17 stemmer for og 3 imod. 4 stemte blankt. 
 
NB: Det er vigtigt at huske at varsle, hvis man er nødt til at lukke for vandet, og man skal kun lukke for 
den af de tre brønde, der hører til ens egen vandforsyning. Vejledning findes på hjemmesiden. 
 

  
Forslag fra Jens Goth, have 3:  Opsætning af en Kamstrup READy 4G Bridge der er en batteridreven 
dataindsamlingsenhed, som aflæser data på op til 5 stk. Kamstrup vandmålere. Den er designet både til 
indendørs og udendørs installation og installeres nemt på vægge, i målerbrønde, på gadelamper og 
lignende. Den har en forventet levetid på op til 16 år. Budget: 5694,00 kr. inkl. moms.  
 
Forslaget blev vedtaget med 23 stemmer. 1 stemte blankt. 
  
NB: Bestyrelsen understregede, at når vandforbruget aflæses centralt, er det primært til brug for 
vandregnskabet. Det er andelshavernes eget ansvar at holde øje med unormalt stort forbrug på egen 
måler.   

   
   

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revision:    
 
Ronald Herlitschek, have 51, blev genvalgt som formand.    
 
Steffen Trannerup, have 35, blev genvalgt som suppleant. 
 
Stinne Fraas, have 10, blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.    
 
Gil Surepi, som er ved at overtage have 11, blev valgt som ny suppleant. Bestyrelsen havde dog sovet i 
timen og ikke forholdt sig til, at overtagelsen endnu ikke er helt på plads, hvorfor Gil endnu ikke er 
andelshaver og derfor ikke kan vælges. Vi håber, at Gil stiller sig til rådighed, så snart dette er muligt.   
 
 

7. Eventuelt.    
  
Ida Meldgaard, have 47, tilbød sig som tovholder for en gruppe, der kigger på alternativer til 
brændeovne som varmekilde og eventuelt skaffer gode tilbud til andelshavere, der måtte ønske at 
udfase brændeovnene. Baggrunden er, at brændeovne er yderst miljøskadelige – især i nærmiljøet.    
 
To nye beboere, Rune Nielsen, som sammen med sin familie vil bygge nyt hus i nummer 45, og Gil 
Surepi, som er ved at overtage andel nummer 11 efter sin far Josep, præsenterede sig og blev budt 
velkommen.  
 
Steffen Madsen, have 14, gjorde opmærksom på, at hegnet mod nabogrunden mellem have 13 og 14 er 
ved at vælte. Bestyrelsen lovede at se på det.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Bilag  

 

Bestyrelsens beretning september 2020 

 

Den seneste ordinære generalforsamling fandt sted marts 2019, hvor der bl.a skulle stemmes om 

paragrafændring i forbindelse med aflæsning af individuelle vandmålere. 

Der skulle også stemmes om nye vejbump, og andre mulige løsninger på bilernes for høje fart. 

Der var desværre ikke nok fremmødte til at afstemningen var lovlig, så der måtte indkaldes til 

ekstraordinær GF 30/4 2019. 

Her blev ovennævnte paragrafændring vedtaget, og bestyrelsen fik mandat til at gå videre med at indhente 

tilbud på nye vejbump. Dette blev senere godkendt på den ekstraordinære GF 3/9. 

I maj 2019 blev der afholdt loppemarked på P-pladsen, og senere på måneden var der arrangeret tapas og 

vinsmagning i fælleshuset. 

Brian og Maria i have 13 blev udstationeret, og huset blev fremlejet til Julie og Adam. 

Ann Theres købte, og flyttede ind i have 41. 

I have 19 blev det gamle hus revet ned, og en stor byggeproces gik i gang med at få opført nyt hus på 

grunden. Bestyrelsen har det seneste år haft travlt med flere byggesager om nybyggeri, tilbygninger, skure 

osv. Der er mange krav at tage hensyn til, for at et byggeri kan lovliggøres.  

TDC gravede op sommeren 2019, og der blev lagt fibernet ned i hele foreningen. 

Vi fik 3 nye vandbrønde, med hver sin måler. Dette for at gøre det lettere at overvåge forbruget på den 

enkelte streng, men også for at undgå, at der skal lukkes for vandet hos flere beboere end nødvendigt, når 

der skal foretages reparationer eller lignende.   

I juli 2019 fik vi foretaget en legeplads inspektion, som viste, at vores legeplads på flere punkter er nedslidt, 

og trænger til at blive renoveret. Visse ting kunne nemt udbedres, som nye kæder og beslag til gyngerne, 

mens andre ting ikke kunne betale sig at renovere. 

Der er blevet nedsat en legeplads gruppe, blandt foreningens børnefamilier, som kan komme med forslag 

og ønsker til en ny og forbedret legeplads. I forbindelse med en kommende renovering, vil vi også kigge på 

ny beplantning omkring legepladsen. 

På den ekstraordinære GF 3/9 havde bestyrelsen stillet forslag om at vi skulle skifte bank, da rente-

udgifterne var meget store. Dette blev nedstemt. Bestyrelsen fik derimod lov til at indkøbe og opstille nye 

vejbump. Disse er senere blev opsat på mellem og B gangen. Efter sigende, skulle de have den ønskede 

effekt; at bilerne sænker farten. 



På grund af de meget milde vintre de seneste år, valgte bestyrelsen ikke at betale for snerydning vinteren 

2019/ 2020. Det koster kr. 10.000,- pr. sæson, og der faldt vist heller ingen sne denne vinter. 

Der blev indkøbt nye skilte til indgangen og til p-pladsen i Elmebo, da der fortsat tit parkeres ulovligt uden 

for de optegnede p-pladser. Vi vil endnu engang opfordre til, at man beder sine gæster om at parkere 

lovligt, enten på egen grund, eller uden for foreningen på Røde Mellemvej. 

 

December var der julearrangement i fælleshuset, hvilket som altid var hyggeligt og velbesøgt. 

På grund af corona epidemien måtte den planlagte GF i marts udsættes, og sommerfesten blev heller ikke 

til noget. 

Alfred og Birthe i have 18 fejrede guldbryllup. 

Vi måtte i juni sige farvel til Joseph i have 11, som desværre gik bort. 

Vi måtte også sige farvel til Mette i have 1, som har fundet ny bolig. Vi har endnu ikke mødt de nye ejere, 

Thomas og Mia. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Ronald Herlitschek 

formand. 

 

 

 

 


