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valgæs Ole Jakobsen

Formanden fremlagde sin beraning. Formanden fortalte kort om vores sneordning, om foretaget
asfalt- og flisearb€jde. Formanden har henvendt sig til grundejere, der ikke renholder sti og
fofiov, og husket dem på vores vedtægter, desvære uden resultat. Bestyrelsen har modtaget en
regning angående udskiforing afkoldvandsledning hos to afforeningens ejere.(Se bilag til
dagsordenen). Fomanden henlagde debaften angående disse regninger til under punkt 5

Vedligeholdelse.
Formanden gjorde opmærksom på en episode med €t nedbrændt elskab. I den forbindelse er der
blgvet opserveret 6 unge mennesker. Formanden opfordrede os til at værc opmærksomme på
hvad der sker i vorcs bebyggelse.
Formandens beretning blev godkendt.

Kassercren gennemgik posteme i årets regnskab. I 2008 er der dels indkornrnet
kontingentestancer fra 2007, dels en forudbetaling afkontingent for 2009, derfor er indtægt€r i
form afkontingent højere end forventet og højere end det vil være i 2009.
Kassererens regnskab blev godkendt.
Vedtagelse afbudgettet blev udsat, da forholdene angående en evt. b€taling af nuværende og
kommende regninger for reparation afkoldvandsledning først skal værc afklaret.

Foreningen har skiftet fra den tidligere snerydningsordning til en ny. Tidligere betalte vi pr.
snerydning, med den nye ordning betaler vi et fast beløb for hele perioden. Den nye snerydder
er lokal og rydder også sne for vores genbo St. Vigerslevgård Andelsboligforening. Aftalen blev
indgået i november og på daværende tidspunll, kunne besqrelsen ikke vide, hvor stort et
snerydningsbehov vi ville få. Beløbet for en sæson blev dengang sat til 10.000 kr. Formanden
vil til næste år forhandle om pdsen og prøve at opnå e! billiger aftale.

Der var debat angående hvilke vedligeholdelses omr.åder besg,relsen løbende skal sørge for
bliver udført og hvilke opgaver der således skal b€tales af foreningen.
Fonamlingen tilkendegav at best.relsen fortsat skal sørge for vedligeholdelse afvejbelægning,
kantstene, rendestensbrønde, fliser på stieme, fliser på fortov og asfalt på fortov, dog ikke
etablerillg afopkøGel til private carporte o.1..

Alle øvrige brønde, nedløbsrff og tagrender påhviler den enkelte ejer at vedligeholde.



Derefter gik vi viderc til debatten angående vores koldtvandsrør. " For ca- 15 år siden blev den
gennemgående koldvardsstueng skiftet i alle rækkehusafsnit. Foreningen betalte den fælles
hovedledning og beboerne betalte selv stykk€t fra hovedledning og indtil vandmåler"(citat bilag
til dagsordenen). Siden er et enkelt reparationsarbejde blevet udført i 2006. Dette har b€tydet, al
flere medlemmer har ment, at det var et grundejerforenings anliggende, at betale rcparation af
utætte koldtuandsrør i kælderen. Det er på den baggrund at bestlrelsen har modtaget den
al'tuelle regning lydende på ca. 20.000 k.
Bestyrelsen bad forsamlingen tilkendegive, hvordan den skal handterc problemstillingen
angående den foreliggende regning samt e14. nye regninger for reparationer af utæt
hovedledningen. Formanden har indhentet tilbud på en ny renovering svarende til den der blev
foretaget for 15 å{ siden. Der vil være en besparelse at hente ved en fælles renovering i forhold
til at vi renovere pr. hus.
For at afklare forsanrlingens holdning til spørysmålet "Er det foreningens anliggende at
varetage repamtioner af hovedkoldtvandsrøret i husenes kældre?" Blev det ved håndsoprækning
tilkendegivet hvad forsamlingen mente.
l1 mente ja, 7 mente nej og rcsten stemte ikke.
Da der ikke var et overvejende flertal for at foæningen skal varctage reparationer af
hovedkoldtvandsrørct, besluttede best relsen at spørgsmålet skal ud til skiftlig afsternning
blandt alle husejeme. Samtidigl vil bestF€lsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
På denne ekstraordinære generalforsamling vil resultatet af stenmeafgivelseme blive fiemlagt.

Besqtelsen har kontaktet politiet angående de mange skolevogne i området. Der er afsat
hajtænder ved stikvejene og det har i en pedode afhjulpet problemet. BesuTelsen har kontaktet
en vognmand angående en lastbil, der ofte holdt parkeret på Heldbovej. Denne lastbil holder
ikke på vejen læIrgere, men andre er beg]'ndt at parkere natten over. Det må de ikke, best]Telsen
vil se på del

Foreløbigt er kontingentet sat til 400 k. halvårligt.

Niels Kolding Fæsenterede foreningen hjemmeside urr r" . e 1' hc lcib or aen te. dL . Foreningens
udgift til hjemmesiden har i år været 500 k. pga. et oprettelsesgebyr. Næste år vil udgiften være
400 kr-

9. Nogle medlemmer meldte sig til at arangere noget i anledning af at foreningen ftlder 50 ar.
Dato for axmngementet kolIlmer senere, sands),nligvis bliver det en dag i august. Har nogen
ideer eller spørgsmål til dette, kan man he[vende sig til Karen Lærkesen Tjømelunds Alle 38,
tlf.: 60 81 73 93, mail seiniva@l3lllg{ell.

10. Wemer Scharm blev genvalgt som formand. Torben Giaversen genopstillede ikke. Kjeld
Uhland blev valgt som besqTelsesmedlem og er nu kassercr i foreningen.
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Formand: Wgmer Scharm, Rosenholms Alle 42
Kasserer: Kjeld lllrland, 'Ijømelunds Alle 44
Bestlrels€smedlem: Niels Kolding, 1jømelunds Alle 36
Besb{elsesmedlem: Karen Lærkesen, 'Ijømelunds Alle 38

11. Lars Varming blev valgl som suppleant. (på valg 2011)

(på valg 2011)
(på valg 2010)
(på valg 2010)
(på valg 2010)



12. Poul Møller blev genvalgt som revisor i foreningen.

13. Er.

Valby den 27. april 2008
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Formand Werner Schram


