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Referat

1. ordinare generalforsam'l ing

L5. naj L975 p& Ganmel Holte Skole.

Der d.el-tog 99 stemmeberettiged,e grundejere. nen sa:nl-eile

besiyrelse / leif Fridorf, der var fraverende p& grund.

af  bortrejse,  var representeret .  Ef ter  formandens velkomst

valgtes stad.singenj.sr Aage Holm ti l dirigent.

Beretning:

Tormanden, Stie Arnt, gennemgik indledningsvis i sin beret-

ning grund.ejerlaugets samarbejd.e med Ssllersd kommune.

Kommunen har nu overtaget alle veje og al vejbelysning p&

arealerne'r Stiforbindelserne pe fellesarealerne er nar

ferdiggorelse og er p& nar en sti pA Ornebaldcen, som ejer-

lauget har rejst indvendinger inod., gennemfart i enighed

mel-lem kornmunen og bestyrelsen, som fik planerne forelagt

p& forh&nd. Man har bl .a.  lagt  vegt pt ,  at  a l le st ier  b lev

grussti.er, og at den store sti i  rand.en af klyngehusbebyg-

gelsen blev anlagt sAledes, dt d.e grund.6jere, der iklre har

deres huse placeret g oppe p& skrAningerne, blev sikret

mod. unsdigt indbl-ik i og trafik neer husene.

legeplad.s, svornmebassin m.v. :

Anleg af legepladsen p& den nord.l ige del af fal-Lesarealerne

har vaeret d.roftet ned Ssllerscl komrtune, der, hvis den ud-

legges som offentl ig legeplads, vil f inanslere anleggelse

og veclU-geholclelse. Derimod vil konmunen ikke hverken

vedU.geholcle el-ler deltage i udgifterne vect opfsrelsen af

et evt. svanmebassin i t i lknytning ti1 1egeplad.sen. Anleg

af et svommebassi-n nA a"ntages at vil- le koste ca. 2ooo kro-

ner p.r.ejend.om . Kommunens planer for legeplailsen 96r ud

pA anlaggelse af foclbolclbaner €D basketball-bane, der over-
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rj-sles om vinteren, sant et omr&d.e med. legered.skaber, der
ud.ski.ftes hvert halve Ar.

tr'ee1l-esarealer :

Vedligeholdelsen af fellesarealerne har sidste Ar kun om-
fattet gruppe IIrs arealer. Der har veret problemer med
kvaliteten, men en ny kontrakt ind.gA.et necl. anleegsgartner
E. Strantlby vilLe, h&bed.e formand.en, sikre en bed.re frem-
tidig kvalitet, bl.a. bh-ver skrenterne nu retableret.
Den &r1ige vedl igeholdelse koster ef ter  t j . lbudet 64.ooo
kroner plus moms, og formanden gjord.e opmerkson pe, dt
d.ette indeberer en rinelig grad af vedLigeholdelse men iidce
et eliteanleg. I d.enne forbindelse oplyste formand.en, at
gruppe frs medlemmer (pareelhusene) ef ter  en i  bestyrelsen
truffen afgorelse frentidig, som sin andel af cle fel]es
ud.gifter ( jfr. d.eklarationen) vil betale ! procent af
udgj-fterne for gruppe IIts friareal.

Storskrald og mangler:

Efter at SoLLersd. konmune har etableret en storskraldsord-
ning, mente formanden, man kunne fjerne affaldscontaineren

ved. bsrneinstitutionen, som havde varet et meget kostbart
bekendtskab, bL.a. ford.i d.en ti lsyneladenile ogs& er blevet
benyttet af grundejere ud.enfor omr&d.et.

Fellesantenneanlagget er nu overd.raget ejerlauget af
Ssllersd kommune, og der er tegnet en servj-cekontrakt

med. antennefirmaet samt en forsj-kring. En uvil-dig teknisk

ekspert har gennemg&et anlegget for bestyrelsen fsr over-

i lragelsen.

Foruanden omtalte derefter d.e mangelproblemer, medlemmer

i gruppe II har haf,fned ileres huse. Gruppen har ned.sat et

mangeludvalg, som har forhandlet meil Bi]mbens Boligfond

i lengere tid.. Nogle skader er afhjulpet men en de1 resterer.

Det aftaltes efter den egentlige generalforsamling at holde

et separat mode for gruppe IIts medlenmer. Serskilt refereit

heraf  er  inkluderet .

Ehdelig omtalte fo:manden kassererens klage ti1 skyldr&det

ved.rorend.e vurd-eringsansettelserne af klyngehusene. Ind.til
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nu har klager fra kassereren og enkelte meillemmer ikke

resulteret i neilsettelse af vurd.eringsslunmerne.

Debat om beretningen:

Under ciebatten om fortandens beretning rejstes en rakklce

sporgsmAl. Her er med.taget de, cier gav anledning ti1 reak-

tioner ud.over generalforsamLingen.

Bestyrelsen vil ud.bygge fellesantenneanlegget med. en FM-sen-

der, der kan tage Sveriges Radio.

Der blev forelqgt en hensti l l ing ti1 bestyrelsen om ab soge

at folge den tidligere nevnte klage over vurcleringsansettel-

serne for klyngehusene op ved d.en korrmencle L5. alm. vurdering.

Det oplystes, &t kommunens overtagelse af belysningen pA om-

r6d.et ogs& betyd.er, &t kornmunen skifter p@rerne p& klynge-

husenes ud.vend.ige belysning.

Efter en langere debat pro et contra anleggelsen af et

svommebassin p6, fellesareal-erne, gennemfsrtes en ve j led.enile

afstenning, der gav ti l- resultat, at en stor majori-tet af d.e

ti lstedevarend,e ti lkend.e3dy, at d.e iklce onskede, at d.er skulle

arbejcles videre med disse planer. P& et sporgsnAl om, hvorn6,r

legepladsen kurrne etableres, oplyste dirigenten, dt n&r konmu-

nen og grund.ejerlaugets bestyrelse er enige on hoved.prineipper-

r1€r er man fr:a kornmunens sid.e klar til at tage fat. Der frem-

kom und.er ' lebatten om anleggelse af legepladsen forslag om'

at bestyreihsen und.er en e1ler and.en form tager omr&d.ets bsrn

ned. p& r&d.. Bestyrelsen tog dette ad. nota^n.

Generalforsamlingen godkendte, dt legeplad"sen bliver offentl ig.

Det vecLtoges at f jerne affaldscontaineren p& Ornebaldcen. Der

lssmkoo snsker om skilte med hastighedsbegrensning p6, b&d"e

Arne- og Kikhanebaklcen, alterrrativt skl1te med legencle barn.

net oplystes,  &t  dette krevede pol i t iets ind. forst&else,  og at

ma^n iidce kunne forvente en tilladelse ud.fra erfaringer fra

andre bebyggelser. Skilte med legende born tj- l lades iklce p&

offent l ig vej .  Det vecl toges derfor,  dt  bestyrelsen ved ui lsen-

clelse af nye ej-rkulerer p6,ny henstiller tj-l nedlenmerne, at man

karer langsomt (Zo tn) p& vejene.

Bestyrelsen vil rette henvend.else ti l  komnunen om veil l igeholdel-

se af ale end.nu ubebyggede grund.e, sAlecles at ukrucltspreilning
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hind.res mest nul igt .  Stadsingenioren lovecle,  dt  en henvendelse
vil1e blive fulgt op.

Bestyrelsen vi1 i naste cirkulere foreslA beboerne, at man
soger ud.virket, at fod.bolclspi-} foreg&r pA cle stsrre friarealer
og ikke ner klyngerne. Man snskerm j.klce gennemfort noget for-
bud mod bo1dspi1,  men vi1 lose problemerne ad hoc.
Bestyrelsen vl1 eventuelt i samarbejde med. konmunen etabl-ere
en beplantnlng,,i greesbed.ene p& ind.faldsvejene til Ornebaklcen

og Kikhanebakken.

E)r grundejer hensti l lede ti l  bestyrelsen i se. haj grad. som

muli-gt at involvere alle beboere i sporgsm6,1, der angik

miljoet p& Holte Avlsg&rd. som helhed. - som f.eks. sagen om

anleg af stj-forbindelser. Bestyrelsen tog hensti l- l ingen tl l

eftenetning med den bemerkni-ng, at man evt. kunne forsoge
j-mellen generalforeamlingerne at inclkald.e et par beboerrnoder,

n&r uilviklingen gav anledning hertil.

ReEnskab:

Kassereren, Henrik Brand.t, forelagd.e regnskab og bud.get,

der forind.en var ti lsti l let al-le grund.ejere. SporgsnAlet

om honorar tj-I formand.en og kassereren blev und.er debatten

om regnskabet relistr og forsarnlingen god.kendte bestyrelsens

opfattelse 4f, at t i ldelingen af d.e nevnte honorarer er reLe-

vant efter ved.tegternes $ 6. l j-geleiies acceptered.es bestyrel-

sens ford.eling af d.e feelles ud.gifter for vedligeholdelsen af

fe l lesarealerne, speciel t  gruppe frs andel-  (  5 pct . )  af  vedl ige-

holdelsen af de ti1 gruppe fI udlagte fellesareal-er (jfr. dekla-

rationen). Der frernkom en d.ebat omr hvorvid.t gruppe Its bid.rag

burd.e vaere storre, men forclelingsgrund.laget fastho]dtes.

Udover si.t bidrag ti l  gruppe flts fellesarealer holder gruppe

I slne egne friarealer 1oo pct.

Kassereren oplyste under gennemgangen af budgette'b, at det

bliver nsd.vend.igt at sette gruppe II I s kontingent op ti l

75o kroner Ar l igt  -  en forhajelse p6, lo pct . .  Den fremkonmer

vesentligt som et resultat af udgifterne ti l  vedl5.geholdelse

af fellesarealerne.

Opkravning vedtoges at skulle ske med 25o kr. hver d,en L/3

I/6 oe I/9 i kalend.er&ret.
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Valg:

Til bestyrelsen n;rualgtes kontorcbef Henning Petersen,

Clrnebakken 5J-, som repr@sentant for gruppe I i sted.et for
presseattach6 Soren D;rssegaard, der udtrAdte p6. grnnd. af

udsend.else ti l  ud.land.et.

Som ny suppleant for gruppe I valgtes vj.d.enskabelig assistent

Verner Stmwe, Kikhanebakken 42.
Ovrige valg Yar genvafg.

Eventuelt:

Und.er eventuelt ved.toges et forslag fra en rekke grundejere

om anlag af et tre meter bred.t bed. i fellesarealet mellem

klyngerne E og F.

Retssag mod Bol-igfond.en:

Sidste punkt p6, generalforsamlingen var to forslag om at

anlegge retssag mod. Bikubens Boligfond, Det vedtoges med

47 stemmer mod I og 1 blark at bemyndige bestyrelsen ti l

overfor Bikubens Boligfoad at kreve d.e resterend.e generelle

mangler, herund.er seerlig trekproblemerne, ud.bedret straks

efter bestyrelsens n&rmere skon. Bestyrelsen bemyndiged.es

ti l om nsdvendigt at antage ad"vokatbistand herti l . Uclgiften

ansloges ti l  i  t i l felde af retssag at vi1le koste 5oo kr.
pr. gruppe Il-nedlemr Denne udgift vi l le dog kun blive aktuel,

sAfremt sagen tabtes j- sin helhed.

General-forsa^mllngen hevet kl. o115.

Ho l te ,  den 10 .  jun i  1975

Bestyrelsen


