REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Grundejerforeningen Nordbo
Afholdt 20. marts 2018
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Den 20. marts 2018 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nordbo
på Nordstrandsskolen.
Der var mødt 23 stemmeberettigede til generalforsamlingen.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var følgende:
1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning

3.

Aflæggelse af årsregnskab
a.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

4.

Rettidigt indkomne forslag
Der er indkommet følgende forslag:
a.
Forslag fra Knud Rosing, Bylaugsvænget 39: Bestyrelsen anmodes om at få afdækket
betydningen af ændring af planlovgivning om tvungen tilslutning til serielt forbundne kabel-tv.
b.
Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår, at vedligeholdelsen af de kloakker, der
ligger på de enkelte torve, fremover skal være foreningens ansvar, men med påtaleret
over for beplantning (træer), der på sigt kan true kloakkerne. Grundejerforeningen
skal have ret til at fælde sådanne træer.

5.

Godkendelse af budget 2018 og fastsættelse af kontingent for 2018
a.
Budget 2018
b.
Bestyrelsen foreslår det nuværende kontingent hævet fra årligt kr. 2.750 til kr. 3.000.
c.
Bestyrelsen foreslår ekstraordinært kontingent opkrævet for 2018 på kr. 1.500.
1.
Det ekstraordinære kontingent skal finansiere udskiftningen af alle lampehoveder i vores lampe-standere. De nuværende standere er ulovlige, idet der er risiko for, at der går overgang i dem, og der har allerede været et tilfælde af personskade og et tilfælde af skade på en bund. Udgiften kan ikke afholdes over
det almindelige budget.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Formand Carsten Brink — på valg
Kasserer Frank Lenshøj — ikke på valg
Carsten Dall — på valg
Ove Kryger Rasmussen —på valg
Marie Jakobsen, suppleant — ikke på valg
Valg at to bestyrelsessuppleanter
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7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
8.

Eventuelt
En beboer ønsker drøftet, om vi skal anlægge legeplads

Ad 1 — Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Per Faldborg Olesen, der blev valgt med klapsalver. Per Faldborg Olesen
konstaterede, at indkaldelsen var offentliggjort på Borigo 28. februar og var omdelt til medlemmerne i weekenden 3.-4. marts 2018, således at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.
Ad 2 — Bestyrelsens beretning
Følgende skriftlige beretning var vedlagt indkaldelsen.
BESTYRELSENS BERETNING

28. februar 2018

2017 har været et særdeles begivenhedsrigt år.
Det startede i april 2017 med, at Tryg ændrede betingelserne på den fælles husforsikring, således
at dækning for skjulte rør blev fjernet. Baggrunden for Trygs skridt var, at der havde været 7-8 tilfælde af meget kostbare vandskader, og at Tryg på den baggrund ikke ønskede at fortsætte den
dækning.
Det kunne vi naturligvis ikke leve med, og der blev derfor iværksat et meget omfattende arbejde
med at finde et nyt forsikringsselskab, der ville tegne en husforsikring på normale vilkår til en fornuftig præmie, idet alternativet var, at hver enkelt husstand skulle tegne sin egen forsikring. Det
lykkedes heldigvis at få tegnet en forsikring hos Codan med samme dækning som i den oprindelige
Trygforsikring, men med en noget forhøjet præmie og en forøget selvrisiko. Undersøgelserne vedrørende forsikringsdækning viste, at den præmie, vi betaler til Codan på ca. kr. 3.200 per hus pr.
år, er markant billigere, end det der skal betales på langt de fleste andre husforsikringer, så den
fælles forsikring er stadig en god og billig løsning, selvom præmien blev lidt højere.
Vi fik også i 2017 gennemført den store renovering af vores kloakker og asfalt med meget professionel hjælp fra ingeniørfirmaet Peter Hartvig, der udarbejdede udbudsmaterialet og indhentede
tilbud og har ført tilsyn med arbejdets udførelse. Vi fik en rigtig god aftale med Sparekassen Sjælland om finansiering, og arbejdet blev færdiggjort henover sommeren 2017. Med god hjælp fra den
tilsynsførende ingeniør fik vi udarbejdet en rapport til Tryg, der viste, hvilke dele af de konstaterede skader på kloakkerne, der var forsikringsdækkede, og Tryg har anerkendt at skulle betale ca. .
kr. 148.000 til det, som vi netop har fået udbetalt.
Ved afleveringsforretningen og efterfølgende er der konstateret mangler på fire torve, der formentlig skyldes en for tynd asfaltudlægning. Disse mangler er blevet påpeget over for entreprenøren
NCC, og når vejret tillader det, vil der blive taget prøver, der viser, hvad der er årsagen til de pågældende mangler, som herefter vil blive udbedret efter aftale med NCC.
Kloak- og asfaltprojektet blev ca. kr. 600.000 billigere end budgetteret, hvilket skyldes, at vi fik en
bedre pris på kloakrenoveringen, og at NCC har givet rabat, fordi udførelsen af arbejdet var noget
sløset_ Den tilsynsførende har dog bekræftet, at vi ikke — udover de torve, hvor mangler er blevet
påpeget — har problemer med kvaliteten, men det vil blive afklaret ved den etårs gennemgang, der
skal holdes i august-september 2018. Etårs gennemgangen har til formål at konstatere, om der er
opstået yderligere mangler i løbet af året.
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Vi havde i sommeren 2016 et tilfælde, hvor et barn fik stød fra en af vores lampestandere, og vi
har også haft et tilfælde, hvor en hund blev skadet. Vi har på den baggrund af de 2 tilfælde fået
gennemført en undersøgelse af lampehovedernellampestanderne, og bortset fra det selvfølgelige i,
at lysstanderne er gamle og at konstruktionen ikke er tidssvarende, har det vist sig, at der er en
stor risiko for, at der går overgang i standerne, og at de giver stød. Det er helt uholdbart og formentlig også ulovligt. Nye lampehoveder koster ca. kr. 6.300 plus montering pr. styk, men bestyrelsesmedlernmet Carsten Dall har været særdeles kreativ og aktiv, og det er lykkedes at få indkøbt 100+ nye lampehoveder til en pris å ca. kr. 1.500 pr. styk inkl. moms. Det var en mulighed, vi
måtte udnytte, men det har medført, at grundejerforeningens likviditet i år været særdeles stram.
Da lampehovederne og standerne er farlige, er vi nødt til at iværksætte en udskiftning af dem i
2018. Vi har derfor indhentet en overslagspris, der viser rnonteringsudgifter mm for i alt kr.
225.000 inkl. moms. En sådan udgift kan ikke finansieres over det almindelige budget, og derfor
stiller bestyrelsen forslag om et ekstraordinært kontingent til dækning af denne udgift. En kærkommen sidegevinst vil være, at udgiften til vedligeholdelse af den fælles belysning vil falde drastisk, fordi lyskilderne holder længere.
Når lampeudskiftningen er gennemført, har vi så i 2017 og 2018 fået moderniseret hele vores område og fået fremtidssikret det med renoverede kloakker og ny asfalt, således at de næste store
vedligeholdelsesinvesteringer ligger langt ude i fremtiden.
Vi har 12017 ikke haft de store gartnerprojekter, men der er brugt mange kræfter på at vedligeholde de fælles grønne arealer. Den høje vedligeholdelsesgrad har givet sig udtryk i en øget opmærksomhed om de fælles arealer., og der kommer jævnligt henvendelser om en beplantning, der
lige skal ordnes, et træ, der skal fældes osv. Vi har været tilfredse med gartnerfirmaet, og gartneren Pede har sin daglige gang i bebyggelsen; han er aldrig bleg for lige at give en hjælpende
hånd. Den nye asfalt kræver øget opmærksomhed på ukrudt i kantsten på torvene, og for at forebygge skader har vi tænkt, at netop den del af vedligeholdelsen på de enkelte torve bringes ind under foreningens gartneraftale og overlades til gartneren.
Indkøbet af nye lampehoveder har medført, at der ikke har været midler til at skifte fliser I det omfang, vi gerne ville, eller at opsætte skilte på Ålegårdsvcenget vedrørende parkering til imødegåelse af det forhold, at personale og forældre på Nordstrandsskolen benytter torvene på Magleby
Torv som parkerings- og afsætningsplads. Skolen har efter en henvendelse fra foreningen lovet at
påtale det, men ud fra debatten på Borigo ser det ikke ud som om, at det har hjulpet. Vi må så håbe, at opsætning af skilte kan løse problemet.
Omlægningen af vores tv-pakke fra et system, hvor alle havde den fulde pakke til et system, hvor
alle har grundpakken med tilvalgskanaler er blevet gennemført, og det er mit indtryk, at det fungerer, selv om nogle medlemmer har problemer med deres tilvalgskanaler. Netop dette har givet anledning til lidt diskussion, men spørgsmålet om hvorvidt man kan få sine tilvalgs kanaler til at fungere, er udelukkende et spørgsmål mellem det enkelte medlem og YouSee. Grundejerforeningens
ansvar er signalet, og det lovede YouSee os i forbindelse med indgåelse af den nye aftale ville være i orden. Vi er bundet af kontrakten med YouSee til juli 2018, og der er i kontrakten en 12måneders opsigelse herudover, men under hensyntagen til lovgivningen om frit valg er vi i en dialog med YouSee om mulighed for beboerne at vælge TV-pakken fra på et tidligere tidspunkt mod at
beboeren afholder udgiften til en blokering af signalet..
Og så et lille suk. Vi har I de sidste par år ikke gennemført nogen gennemgang af bebyggelsen,
men jeg synes, at der er alt for mange beboere, der i forbindelse med udskiftning af hoveddøre og
badeværelsesvinduer ikke respekterer deklarationens krav om, at træværket mod torvet skal være i
samme farve_ Bestyrelsen vil meget nødig være påtalepoliti, og det burde være en selvfølge, at deklarationens regler bliver fulgt, således at den ensartethed, der er en af områdets store kvaliteter,
bliver bevaret.
Vi har i bestyrelsen i år haft mandefald har og måttet indkalde suppleanter. Det har betydet, at der
hos enkelte bestyrelsesmedlemmer har været en ekstra stor arbejdsbyrde, også i forbindelse med
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de store projekter, der har været i løbet af året. Til trods for dette er opgaverne blevet udført, og
jeg vil gerne takke alle i bestyrelsen for det og for et godt samarbejde i løbet af året.
Dragør, den 28. februar 2018
Carsten Brink

Der var spørgsmål og kommentarer til bestyrelsens beretning, og især blev dækningsomfanget på
den nye fælles husforsikring hos Codan diskuteret, idet det havde vist sig, at Codan i modsætning til Tryg havde en nedskrivningsmodel som betød, at egenbetalingen i visse situationer blev
væsentligt højere end bare selvrisikoen.
Et medlem havde fået oplyst, at udgiften til asfaltrenoveringen muligvis var omfattet af håndværkerfradraget. Bestyrelsen spørger revisor herom og orienterer på Borigo om svaret.
Beretningen blev herefter godkendt.
Ad 3 — Aflæggelse af årsregnskab

Kassereren Frank Lenshøj gennemgik regnskabet for 2017, der viste et underskud på kr. 64.592
mod et overskud på kr. 147.862 året før. Underskuddet kunne især henføres til modregningen af
den for meget erlagte betaling i betalingerne til YouSee for tv i 2016, hvor der var foretaget
modregning i de beløb, der var opkrævet for 2017.
De indkøbte lampehoveder var blevet aktiveret, men indkøbet af lampehovederne for ca.
150.000 kr. havde belastet foreningens likviditet, der havde været stram hele året.
Grundejerforeningens egenkapital androg kr. 135.049.
Michael Neumarm, Ålegårdsvænget, bad kassereren om at udarbejde en oversigt over de betalinger, der skulle finde sted, til Grundejerforeningen henover året, således at det var muligt for
medlemmerne at indarbejde disse i deres budget. Kassereren påtog sig denne opgave.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4 — Indkomne forslag

Forslag fra Knud Rosing, Bylaugsvænget 39:
a.

Bestyrelsen anmodes om at få afdækket betydningen af ændring af planlovgivning om tvungen tilslutning til serielt forbundne kabel-tv.

Formanden oplyste, at loven godt nok var trådt i kraft 1. januar 2018, men at der var en undtagelse i lovens § 4, der indebar, at foreninger, der havde indgået aftale med udbydere, var bundet
af disse kontrakter indtil udløb. Konkret betød det for Nordbo, at foreningen var bundet indtil
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juli 2018, og at der i henhold til kontrakten herefter var et 12 måneders opsigelsesvarsel. Formanden havde dog været i kontakt med YouSee, og han var fortrøstningsfuld med hensyn til at
kunne indgå aftale med YouSee om, at det var muligt fra juli 2018 at blive frakoblet det fælles
kabel tv. Praktisk ville der ske det, at der ville blive opsat en blokade af stikdåserne ind til det
enkelte hus, og YouSee havde forsikret formanden om, at en sådan afblænding af et enkelt hus i
kæden ikke ville have negative tekniske konsekvenser for de efterfølgende huse. En afblænding
ville koste kr. 700, som det enkelte medlem i givet fald skulle betale, ligesom medlemmet selv
måtte rette henvendelse til YouSee for at få aftalt det nærmere og herefter give grundejerforeningen besked.
Formanden påpegede, at man i den forbindelse skulle være opmærksom på, at hvis man fik sit
bredbånd leveret gennem fjernsynsstikket, ville dette også blive blokeret.
Bestyrelsen var således i fuld gang med at efterkomme det ønske, som forslaget var udtryk for.
Forslag fra bestyrelsen:
b.

Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår, at vedligeholdelsen af de kloakker, der ligger på de

Baggrunden for forslaget var, at der nu var sket en kloakrenovering, og at det havde givet anledning til diskussion tidligere, i hvilket omfang kloakkerne var grundejerforeningens ansvar eller
de enkelte torves ansvar for de kloakker, der lå i det konkrete torv. Bestyrelsen ønskede denne
usikkerhed fjernet, således at det nu var klart, at alle kloakker var foreningens ansvar, og modsvaret hertil måtte så være, at foreningen også havde ret til at fjerne beplantning (træer), som
kunne true disse kloakker.
Forslaget blev vedtaget.
Ad 5 — Godkendelse af budget 2018 og fastsættelse af kontingent for 2018
Kassereren fremlagde budget for 2018, der indebar udgifter ekskl. husforsikring og kabel tv på kr. 459.000, udgifter for kr. 450.700, således at der budgetteres med et overskud på kr. 8.300.
Budgettet blev godkendt.
Det nuværende kontingent blev foreslået forhøjet til kr. 3.000 årligt. Generalforsamlingen godkendte kontingentforhøjelsen.
Bestyrelsen havde foreslået et ekstraordinært kontingent opkrævet i 2018 på kr. 1.500 til finansiering af udskiftning af alle lampehoveder i lampestanderne.

6

Carsten Dall redegjorde for problematikken vedrørende lampestanderne, og herefter blev det
fremsatte forslag vedtaget.
Ad 6 — Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Formand Carsten Brink — blev genvalgt
Kasserer Frank Lenshøj — ikke på valg
Carsten Dall — fratrådte — i stedet blev valgt Per Faldborg Olesen
Ove Kryger Rasmussen — blev genvalgt
Marie Jakobsen, suppleant — ikke på valg
Det var ikke muligt at vælge bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen blev bemyndiget til at finde
bestyrelsessuppleanter i løbet af året.
Ad 7 — Valg af revisor og revisorsuppleanter
TimeVision blev genvalgt som registrerede revisorer, og JP Revision som registreret revisorsuppleant. Som intern revisor blev genvalgt Peter Rasmussen, Ålegårdsvænget 45, og som intern
revisorsuppleant blev Freddy Bregendahl, Ålegårdsvænget 22, genvalgt.
Ad 8 — Eventuelt
En beboer havde ønsket spørgsmålet, om grundejerforeningen skulle oprette en legeplads, drøftet på generalforsamlingen. Ønsket var oprindeligt stillet som et forslag, men var ikke indkommet rettidigt.
Baggrunden for forslaget var, at det ifølge beboeren var sådan, at legepladserne på de omliggende institutioner Køjevænget, SFO'en ved skolen og Hartkort SFO var lukket i weekenden, og at
børnene derfor ikke kunne komme ind. Den pågældende mente, at dette var en åbenbar opgave
for grundejerforeningen at oprette en egentlig legeplads.
Generalforsamlingen var ikke overvejende positivt indstillet over for ønsket, idet adskillige
medlemmer mente, at der ikke var plads til det i området, og at det måtte være de enkelte torve,
der indrettede legefaciliteter på torvene, således som det var gjort adskillige steder allerede. Det
blev også påpeget, at der kunne være problemer omkring forsikring og ansvar i forbindelse med
at oprette en sådan legeplads, der var tilgængelig for alle.
Konklusionen blev herefter, at formanden skulle meddele den pågældende, at hvis hun ønskede
en egentlig legeplads indrettet, måtte der fremsættes et formelt forslag heroin med anvisning af,
hvor den pågældende legeplads skulle ligge, måske også hvilken indretning, den skulle have, og
hvilke udgifter, der ville være forbundet med etablering af en legeplads. Der måtte også tages
stilling til eventuelt ansvar for ulykker, der måtte ske på legepladsen_
Morten Dreyer oplyste, at der på skolerne ville blive indrettet nye legepladser af kommunen, og
at det måske til en hvis grad kunne løse problemet.
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Astrid Pålsson påpegede, at gartneren sprøjtede gange og stier, og at hun var bekymret for, hvilke sprøjtemidler, der blev anvendt. Bestyrelsen ville undersøge dette.
Generalforsamlingen blev afsluttet med, at formanden takkede det afgåede bestyrelsesmedlem
Carsten Dall for den kæmpestore indsats, han havde ydet i den periode, han havde siddet i bestyrelsen.

Per Faldborg Olesen
Dirigent

Carsten Brink
Formand
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