
Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby 2720 Vanløse SE-nr. 19075532

Ordinær generalforsamling 2011

Kulturstationen (Vanløse Kulturhus), 29.3.2011 19:30

Der var 32 matrikler – ud af 340 mulige - repræsenteret på generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent
Bent Hansen, Fuglagervej blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var 
i overensstemmelse med vedtægterne, og udsendt rettidigt. Generalforsamlingen var derfor lovligt indkaldt og 
beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning
Beretningen var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Formanden, Henrik Størner, omtalte 
kort at året havde budt på en del større kloak-reparationer, hvilket havde påvirket foreningens økonomi, men at 
disse jo var nødvendige. Den megen sne i de to vintersæsoner blev også nævnt – det har givet problemer på 
vejene, og bestyrelsen er kommet med et forslag til løsning af det.

Beretningen blev godkendt.

3. Godkendelse af regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet. Den mest markante post var udgifterne til kloak-reparation, som formanden 
allerede havde nævnt. Denne udgift betød at året var endt med et underskud på ca. 90.000  kroner, mod 
budgetteret 58.000 kroner. Foreningens formue havde derfor nået et niveau, der ikke længere svarede til 1 års 
kontingenter, hvilket tidligere er blevet besluttet at vi skal have.

Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var indkommet forslag fra medlemmerne: 1) ang. regnskabsændring i forbindelse med udgiften til det årlige 
fastelavns-arrangement. Desuden havde bestyrelsen stillet tre forslag: 2) Snerydning, 3) Honorering af gartner- og 
snerydnings-arbejde, og 4) Anskaffelse af ny trailer.

4.1: Udgift til fastelavns-arrangement flyttes fra ”anden drift” til ”ordinær drift”
Arrangementet har ikke relation til vej-vedligeholdelse, og hører derfor under ”ordinær drift”. Forslaget blev 
enstemmigt vedtaget.

4.2: Snerydning
Bestyrelsen bad om bemyndigelse til at iværksætte snerydning af foreningens veje - efter behov ved større snefald, 
op til 10 gange per vintersæson. Rydningen foregår med traktor, der skraber vejene fri for sne og lægger sneen ind 
til kantstenen. Rydning af fortovene påhviler stadig den enkelte grundejer. Grundejerforeningen lægger ud for 
denne udgift, men den opkræves så efterfølgende hos grundejerne med et ekstra girokort ud over det almindelige 
kontingent. Medlemmer på Slotsherrensvej/Ålekistevej er ikke omfattet af dette, og vil ikke modtage opkrævning.

Efter de seneste to vintre med megen sne var der generel enighed om at dette vil være en fornuftig foranstaltning. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
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4.3 Honorering af arbejde på fællesarealer
To af foreningens bestyrelsesmedlemmer har hidtil udført arbejde på foreningens fællesarealer – græsslåning om 
sommeren, og snerydning om vinteren – uden nogen form for honorering. Bestyrelsen foreslog at dette skulle 
honoreres med 200 kr/time, dog maksimum 130 timer per år for gartnerarbejde, og 35 timer per år for snerydning. 
Der afregnes skat, AM-bidrag osv af honoraret.

Der blev spurgt til timeprisen, som nogle mente skulle være mindstelønnen i stedet - man kunne se på om ikke der 
var nogle af de pensionerede medlemmer i foreningen, som ville udføre arbejdet som supplement til pensionen. 
Dette ville dog give problemer med forsikring i tilfælde af ulykker under arbejdet, idet foreningens forsikring kun 
dækker bestyrelsens medlemmer.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

4.4 Indkøb af ny trailer
Den ene af foreningens to trailere var blevet stjålet i løbet af 2010, og bestyrelsen foreslog at der blev anskaffet en 
ny til erstatning. Der blev noget debat om, hvorvidt trailer-ordningen skulle beholdes: Flere medlemmer påpegede 
at man kan låne trailere meget billigt i byggemarkeder, f.eks. Silvan som ligger i umiddelbar nærhed af foreningen.

Der blev også peget på at trailerne er uaflåste, så de er nemme at stjæle – det er i praksis svært at finde en løsning 
så det er nemt for medlemmerne at bruge trailerne, men svært at stjæle dem. Bestyrelsen bemærkede, at man ville 
prøve at spray-male trailerne så det er tydeligt at de tilhører foreningen, det kan måske gøre dem lidt mindre 
attraktive for uvedkommende.

Det blev også nævnt at trailerne er særdeles populære blandt medlemmerne – de er i al fald ganske meget ude at 
køre.

Der blev herefter stemt om forslaget. 18 stemte for, 13 imod. Forslaget blev dermed vedtaget.

5. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingenter
Kassereren fremlagde budgettet. For at genopbygge foreningens formue efter underskuddet i 2010, foreslog 
bestyrelsen at kontingentet for medlemmerne ud til Ålekistevej/Slotsherrensvej holdes uændret, men at alle øvrige 
medlemmer får en kontingent-stigning fra 800 kr/år til 1100 kr/år.

Der blev spurgt til hvorfor medlemmerne mod Ålekistevej/Slotsherrensvej ikke skulle deltage i stigningen. 
Kassereren forklarede, at da stigningen er grundet i udgifter til vedligeholdelse af veje og kloakker må dette ikke 
påvirke kontingentet for disse medlemmer.

Der blev spurgt til om forslag 4.3 (honorering af arbejde på fællesarealer) var medtaget i budget-forslaget ? Det var 
det.

Budgettet blev herefter vedtaget.

6. Valg af formand

Foreningens formand, Henrik Størner, var villig til genvalg for endnu en to-års periode. Han blev valgt.

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

To menige medlemmer af bestyrelsen – Steen Teglstrup og Steen Eriksen – var på valg. Begge erklærede sig 
villige til at tage endnu en periode i bestyrelsen, og blev genvalgt uden modkandidater.
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Som 1. suppleant genvalgtes Anne-Grete Skov. Der meldte sig ikke nogen til posten som 2. suppleant.

8. Valg af revisorer
Nis Nielsen og John Knudsen blev begge genvalgt.

9. Valg af revisor-suppleant
Posten som revisor-suppleant var ubesat, og der meldte sig ikke nogen interesserede.

10. Eventuelt
Der var ingen der ænskede ordet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21:20

Bent Hansen, dirigent Henrik Størner, formand

Næste ordinære generalforsamling afholdes den 27. marts 2012 kl. 19:30 i Kulturstationen
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