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Den 28. marts 2017 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nordbo 

på Dragør Skole Nord. 

Der var mødt 36 stemmeberettigede til generalforsamlingen. I generalforsamlingen deltog 

Mads Olsen fra Ingeniørfirmaet Hartvig Consult. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var følgende: 

1 Valg af dirigent 

2 Bestyrelsens beretning 

3 Aflæggelse af regnskab 

4 Rettidigt indkomne forslag 

A Der gennemføres renovering af kloakker i foreningens veje (torve) i overens-

stemmelse med udbud udarbejdet af Hartvig Consult 

B Bestyrelsen bemyndiges til at lade grundejerforeningen optage kredit på op til kr. 

5.000.000 i Sparekassen Sjælland eller andet pengeinstitut 

5 Godkendelse af budget 2017 og fastsættelse af kontingent for 2017 

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

7 Valg af revisor og revisorsuppleanter 

8 Eventuelt 

Ad 1 — Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Jørgen Ploug, der blev valgt med klapsavler. Jørgen Ploug konstaterede, 

at indkaldelsen var offentliggjort på Borigo og var omdelt til medlemmerne den 11. marts 

2017, således at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. 

Under hensyntagen til at ingeniør Mads Olsen fra Hartvig Rådgivende Ingeniører var til stede 

under generalforsamlingen for at redegøre for kloakprojektet, tilsluttede generalforsamlingen 

sig på dirigentens opfordring, at dagsordenens pkt. 4 blev behandlet før dagsordenens pkt. 2 

og 3. 

Ad 2 — Bestyrelsens beretning 

Følgende skriftlige beretning var vedlagt indkaldelsen: 

"I 2016 har vi fået gennemført omlægningen af TV-pakkerne fra en fuld pakke til alle med-

lemmer til et individuelt tilvalg baseret på en grundpakke og vi har igangsat asfaltrenove-

ringsprojektet. 
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På den ordinære generalforsamling i 2016 blev det besluttet, at vi skulle indgå aftale med 

YouSee om et ændret TV-tilbud baseret på, at alle beboere kun skulle være pligtig at aftage 

grundpakken og at der så skulle være et individuelt tilvalg af kanaler. 

TV-udvalget forhandlede med YouSee herom henover sommeren og i juli indgik vi aftale om, 

at vi fra 1. oktober skulle overgå til den nye model. 

YouSee har været særdeles sløve i implementeringen og omlægningen skete reelt først i ja-

nuar/februar 2017. Systemet er stadigvæk ikke helt på plads, idet YouSee af en eller anden 

grund ikke har udsendt regninger til de enkelte beboere eller til grundejerforeningen for den 

sags skyld for TV-leverance siden oktober 2016. Når regningerne kommer, vil vi naturligvis 

holde os til, at vi fra 1. oktober 2016 har aftale om, hvad der skal leveres og vi vil ikke betale 

fuld pakke, fordi YouSee ikke har fået taget sig sammen til at skifte som aftalt på det aftalte 

tidspunkt. 

I forbindelse med omlægningen fik vi gennemgået kablerne og foretaget enkelte reparationer 

og det er mit indtryk, at der nu er styr på kvaliteten af det TV-signal, der sendes ud til med-

lemmerne. Jeg vil gerne sige tak til TV-udvalget for det store arbejde, der er blevet udført i 

forbindelse med denne omlægning. 

Vi har i 2016 ikke haft store gartnerprojekter, men der er brugt mange kræfter på at vedlige-

holde de fælles grønne arealer. Den øgede vedligeholdelsesgrad har givet sig udtryk i en øget 

opmærksomhed om de fælles arealer og vi får mange henvendelser på Borigo om ting, man 

gerne lige vil have lavet, for at det kan blive ved med at være pænt. Vi har også på de grøn-

ne områder den udfordring, at vores bebyggelse er gammel. Det gælder også grundbeplant-

ningen, sådan at der er hækplanter med videre, der er 40 år gamle og som skal skæres me-

get ned for at overleve eller alternativt skal der plantes helt nye planter. Vi har været meget 

tilfredse med det arbejde, som gartneren Pede har udført i løbet af året, og han er blevet et 

kendt ansigt i bebyggelsen og er glad for at arbejde på vores arealer. 

Det lykkedes i foråret i en forening af enkelte medlemmer og foreningen at få forhindret, at 

der blev opstillet en meget høj mobilmast på skolens område. 

I sommeren 2016 havde vi et tilfælde, hvor et barn fik stød fra en af vores lampestandere. 

Det førte til en undersøgelse af standeren og igen må vi konstatere, at bebyggelsen er gam-

mel og det gælder altså også de lysstandere, der har stået der I 40 år. Lam pehovedkonstruk-

tionen er ikke tidssvarende og der er derfor risiko for, at det sker igen. Vi vurderer derfor i 

bestyrelsen, at vi på sigt er nødt til at skifte lampehovederne. Nye lampehoveder koster cirka 

kr. 6.300 + montering pr. stk., men vi arbejder på en model, hvor vi kan købe nogle renove-

rede lampehoveder og dermed få en moderne løsning, som grundejerforeningen er i stand til 

at betale, når hensyn tages til, at vi har ca. 100 lampestandere. 
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I forbindelse med asfaltprojektet blev det besluttet, at vi skulle iværksætte en undersøgelse 

af vores kloakker, således at vi undgik at komme i den situation, at vi efter at have fået lagt 

ny asfalt skulle grave det hele op for at få repareret kloakker. Der blev her i januar måned, 

efter indhentet tilbud, udført en TV-inspektion af kloakkerne og det viste sig desværre, at de 

40 år gamle kloakker var i en sådan stand, at en reparation er nødvendig. Rådgivningsingeni-

ørfirmaet, vi har haft til at hjælpe os, anslår, at en renovering af kloakkerne, som er nødven-

dig også af hensyn til mulig rotteplage mv., vil koste kr. 1.450.000 + moms. Noget af det vil 

være forsikringsdækket 10-15 %, men resten skal vi selv finansiere og det har var vi talt med 

Sparekassen Sjælland om. Sparekassen har været velvillige og også villige til at forlænge 

afviklingsperioden på den samlede endelige finansiering, så det enkelte medlem ikke bliver 

for hårdt belastet. 

Asfaltprojektet er i gang i den forstand, at udbudsmateriale er udarbejdet og at vi nu afven-

ter indhentelse af tilbud fra de entreprenører, der skal udføre det. Vi har også fået udarbejdet 

udbudsmateriale vedrørende reparation af kloakker. 

Arbejdet i bestyrelsen har i år været præget af, at vi har været underbemandet og det har 

betydet, at der hos enkelte bestyrelsesmedlemmer har været en ekstraordinær stor arbejds-

byrde. Til trods for det er opgaverne blevet udført og jeg vil gerne takke alle i bestyrelsen for 

det og for et godt samarbejde i løbet af året." 

Der var spørgsmål og kommentarer til formandens beretning og især blev problemet med 

uautoriseret parkering i forbindelse med aflevering af børn på skolen påpeget. Problemet ved-

rørte især Ålegårdsvænget på torvene mod skolen og et enkelt torv på Bylaugsvænget. Besty-

relsen var opmærksom på problemet og der var i budgettet afsat midler til omsætning af skil-

te. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

Ad 3 — Aflæggelse af regnskab 

Kassereren Frank Lenshøj gennemgik regnskabet for 2016, der viste et overskud på kr. 

147.662, hvilket især skyldtes, at der var opkrævet betaling for tv-abonnementer for 4. kvar-

tal 2016, selv om YouSee ikke havde leveret den fulde pakke. Kassereren oplyste, at besty-

relsen planlagde at modregne denne for meget erlagte betaling i betalingerne for tv i 2017. 

Endvidere var der i 2016 modtaget en bonus fra Tryg. Denne bonus skulle ikke komme hele 

grundejerforeningen til gode, men alene de medlemmer af grundejerforeningen, der deltog i 

den fælleshusforsikring. Dette ville blive korrigeret i 2017. 

Grundejerforeningens egenkapital androg kr. 199.895. 
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Regnskabet blev godkendt. 

Ad 4 — Rettidigt indkomne forslag 

Der var indkommet følgende forslag fra bestyrelsen: 

A Der gennemføres renovering af kloakker i foreningens veje (torve) i overensstemmel-

se med udbud udarbejdet af Hartvig Consult 

Begrundelse:  

Hartvig Consult har i rapport fra januar 2017 efter en gennemført TV-inspektion af 

kloakkerne konstateret, at 92 ')/0 af de filmede kloakledninger ligger i prioritetsklasse 

1 og 2 (henholdsvis meget dårlig og dårlig stand), hvorfor det overordnet konklude-

res, at systemet er i en sådan stand, at renovering bør igangsættes nu. Der ses ge-

nerelt stor slidtage, flere brud og aflejringer samt forskudte samlinger. Set i lyset af 

systemets alder er disse skader forventelige. Dog vil disse forhold give anledning til 

forstyrrelser i den daglige drift og der vil være risiko for skader på bygninger, instal-

lationer og belægninger alt sammen medvirkende til en øget og synlig forekomst af 

rotter. Det er bestyrelsens indstilling, at vi må iværksætte kloakrenovering nu, såle-

des at dette undgås og at vi undgår at skulle bruge flere penge senere på dels at 

skulle reparere kloakkerne og dels på at foretage opgravning af asfalt. 

B Bestyrelsen bemyndiges til at lade grundejerforeningen optage kredit på op til kr. 

5.000.000 i Sparekassen Sjælland eller andet pengeinstitut 

Begrundelse:  

Ifølge vedtægterne kræver optagelse af lån en generalforsamlingsbeslutning, idet 

medlemmerne hæfter pro rata for foreningens gæld. Det vil sige med hver 1/153 del 

af gælden. Asfaltprojektet kunne ikke gennemføres uden ekstern finansiering og på 

en ekstraordinær generalforsamling i september 2016 fik bestyrelsen derfor bemyn-

digelse til at optage kredit på op til kr. 3.000.000 i Sparekassen Sjælland, hvorefter 

vi gik i gang med asfaltprojektet. 

Kloakprojektet ansås at ville koste cirka kr. 1.875.000 inkl. moms og selvom vi for-

venter, at få en del af udgiften hertil dækket via vores forsikring, er der et behov for 

at forøge den tidligere givne bemyndigelse, med yderligere kr. 2.000.000, således at 

vi er sikre på at kunne gennemføre projektet. Dette beløb er fastsat ud fra Hartvig 

Consults oplæg og tager ikke hensyn til forsikringsdækningen og er fastsat på et 

tidspunkt, hvor vi ikke kender de indhentede tilbud. Disse vil være kendte på gene-

ralforsamlingen. Bestyrelsen vil gerne have mulighed for at have en ramme, der også 
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rummer uforudsete udgifter. Vi forventer dog ikke, at det bliver nødvendigt med et 

så stort lån. 

Når henholdsvis kloak- og asfaltprojektet er gennemført, vil kassekreditten blive af-

løst af et lån. Lånet afvikles af grundejerforeningen over en periode, således at den 

månedlige udgift for et medlem vil ligge i størrelsesordenen kr. 150-160 efter de fo-

reløbige beregninger, idet Sparekassen Sjælland er villig til at forlænge den oprinde-

ligt aftalte afviklingsperiode. 

Den fælles finansiering indebærer, at det enkelte medlem ikke skal optage særskilt 

lån. Der vil dog blive mulighed for at de medlemmer, som måtte have lyst til det, kan 

indfri deres andel af lånet, når projektet er færdiggjort og man vil på et hvilket som 

helst tidspunkt kunne indfri sin andel af lånet ved udgangen af et kvartal. 

Ad forslag A  

Ingeniør Mads Olsen gennemgik resultatet af kloakrenoveringen og fortalte, hvad projektet 

gik ud på. Der blev stillet spørgsmål og Mads Olsen bekræftede under disse spørgsmål, at den 

renoveringsmodel, der var anlagt med "strømper" ville være meget langtidsholdbar og at den 

del af kloaknettet, der ikke blev repareret nu, ville kunne forventes at holde mindst 15-20 år. 

Forslaget om at gennemføre kloakrenoveringen blev vedtaget enstemmigt. 

Ad forslag B  

Formanden oplyste, at der nu var kommet tilbud på såvel kloakarbejde som asfaltarbejde og 

at disse tilbud inkl, de allerede erlagte honorarer og de kommende honorarer til Hartvig Con-

sult i alt ville beløbe sig til kr. 3.128.000 inkl. moms. På den baggrund foreslog formanden, 

at forslaget blev ændret, således at bestyrelsen bemyndiges til at optage en kredit på kr. 

4.000.000 i stedet for kr. 5.000.000. 

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at bemyndige bestyrelsen til at lade grundejer-

foreningen til at optage en kredit på op til kr. 4.000.000 i Sparekassen Sjælland eller andet 

pengeinstitut. 

Ad 5 — Godkendelse af budget 2017 og fastsættelse af kontingent for 2017 

Kasseren fremlagde budget 2017, der indebar udgifter ekskl. husforsikring og kabel-tv på kr. 

421.250 og udgifter for kr. 420.700, således at der budgetteres med et overskud på kr. 550. 
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Det blev drøftet, hvorvidt dette var realistisk under hensyntagen til de nye skilte og andet og 

formanden redegjorde for, at der jo var tale om et budget og at der kunne ske omfordelinger 

af de enkelte poster. Budgettet var dog bestyrelsens bedste forventning til økonomien i 2017. 

Budgettet blev godkendt. 

Kontingentet blev uændret fastsat til kr. 2.750 årligt. 

Ad 6 — Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Bestyrelse  

Formand Carsten Brink — ikke på valg 

Kasserer Frank Lenshøj — blev valgt 

Carsten Dall — ikke på valg 

Ove Kryger Rasmussen — blev valgt 

Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Martin Lønstrup, Ålegårdsvænget 56. 

Suppleanter 

Marie Jakobsen — blev valgt 

Inge Hildorf — ikke på valg 

Generalforsamlingen udtalte sin store påskønnelse af det arbejde, der blev udført i bestyrel-

sen. 

Ad 7- Valg af revisor og revisorsuppleanter 

Time Vision blev genvalgt som registrerede revisorer og IP-Revision som registreret revisor-

suppleant. 

Som intern revisor blev genvalgt Peter Rasmussen, Ålegårdsvænget 45 og som intern revisor 

suppleant blev Freddy Bregendahl, Ålegårdsvænget 22 genvalgt. 
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Ad 8 — Eventuelt 

Der blev rejst spørgsmål om fartbegrænsning på Hartkornsvej og Morten Dreyer oplyste i den 

forbindelse, at kommunen så på forholdene omkring krydset til Køjevænget. Formanden ret-

ter henvendelse til kommunen med forslag om fartbegrænsning, hastighedsregulering a la 

den, der foregår på Løjtegårdsvej. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede mødet. 

Refer og formand Dirigent , 

Carsten Brink EenAPloug 
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