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Referat af ordiner generalforsamling den 28. april I9B7 kl. 19.30 pa
Gl.  Holte Sko1e.

Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 1987.

Fornnnden Stig Arnt bod velkonunen til de frennsdte grundejere og gik derefter
over dagsordenens punkt

I ) Valq af diriqent.
Bestyrelsens forslag til dirigent Soren Dyssegaard blev valgt og efter at have
konstateret generalforsamlingens lovlighed gav han ordet til Stig Arnt for

2) Formandens beretninq.
sedvanlig at omtale hvad der er sket inden for vort

omrAde. Gartnerentreprisen koster nu ca. kr. 120.000.- excl. nprns nrod sidste Ar
kr. 115.000.- excl. mons. Som nanrnt pA sidste Ars generalforsamling skulle en
beskering af busketterne overvejes. Dette bliver ikke aktuelt, idet det klares
af kllmgehusejerne selv. Det blev dog indskerpet, at beskering af traer og bu-
ske skal foretages nensomt, sAles at omrAdet bibeholder sit preg af "ikke-ny
bebyggelse".

For flere Ar siden blev der givet tilladelse til at udvide kllmgehushaverne ud
mod fellesarealerne. Dette har medfort, at i adskillige haver er der kun 2 reel<-
ker buske tilbage. Dette skal retableres ellers kan det medfore, at alle haver
skal tilbage ti1 nratrikelskellet igen. Her pAtalte fornanden, at stadig rrErnge
grundejere srnider haveaffald ud pA fellesarealet, hvor det dels er til gene for
gartneren, dels skal bortkores for ejerlaugets rening.

Formanden sluttede dette afsnit med at ndvne, at foranlediget af adskillige
klager over skadeplagen har Sollerod Jagtforening skudt de fleste skader.

Til antenneanlegget har der veeret en stor udgift pA ca. kr. 6.000.- til ud-
skiftning af ca. 60 m kabel. Det oprindelige kabel var blevet odelagt af ind-
sivende vand.

Her neerrnte Stig Arnt som sA mange gange for, aL vort anlag er ved at were for-
aldet. Vort anleg er som bekendt et WlF-anleg og a1le nye anlaeg er UIIF-anleg,
som er forberedt for nrodtagelse af progranrner via Hybrid-nettet eller parabol-
antenner. It{en sAlmrge der i ejerlauget ikke er politisk stemning for at udvide
antallet af de nurreerende 4 kanaler kan vi kare en de1 Ar endnu p& vort. anlag.

I fortsettelse heraf gjorde Stig Arnt olxreerksom pA, at som vort anlag er op-
bygget med en nrast og 6 underforsterkere vil signalet fra masten blive svagere,
jo lengere rrel< fra en underforsterker rnan ligge'r. Dette kan medfore dArligere
modtagning specielt pA aldre TV-apparater, hvorimod det ikke kan rmrkes pA helt
nye apparaLer. Konklusionen er, at jo flere der har nye fjernslm, jo laengere
kan anlegget fortsette.



Herefter nerrnte forrnanden et fra en klyngehusejer modtaget forslag , son ind-
kom efter fristens udlob den I-marts i Ar. Han foreslAr, at bestyrelsen ind-
henter tilbud pA en parabolantenne og derefter indkalder til en ekstraordinar
generalforsamling for at tage stilling til sagen. En sAdan ekstraordinar gene-
ralforsamling skal indkaldes, nAr L/3 af medlenrnerne eller bestyrelsen krever
det. Bestyrelsen mener ikke der er stemning for en sAdan losning, idet en para-
bol koster ca. kr. 60.000.- plus eendringen af vort anleg fra VHF til Ui{F.

De 2 nye trnrceller og starparcellen er som bekendt ikke tilsluttet antennean-
lagget og det er nu fastslAet af Sollerod Korrrnune, at en ewt. tilslutning skal
bekostes af ejerne selv.

Til slut under antenneanegget omtalte formanden den i regrnskabet og budgettet
anforte Copy-Dan afgift. Der har rreret tvivl om hvorvidt vi skal betale, nen
det er nu faldet pi plads at vi skal betale, idet alle foreninger rned over
25 tilslutninger er afgiftspligtige.

Under purktet Eventuelt pi sidste Ars generalforsamling henstillede en grund-
ejer til bestyrelsen, at den undersogte muligheden for plantning af en a1le
af traer langs Kikhanebakken. Szl-1>rzd. Konrnune vil ikke betale, sA hvis dette
projekt skal fares ud i livet, nE gmndjerne pA Kikhanebakken selv betale.

Vedr. den lyste lokalplan 56 har bestyrelsen mAttet konkludere, at den ikke
fortrenger den oprindeligt lyste deklaration.

Bestyrelsen har varet ejeren af Kik.48 behjelpelig med en ansogining crn tilbyg-
ning og ejeren af @b. 65 med en udestue, begge projekter efter de hidtidige
kriterier, at der var naboerklaringer og at de ikke aendrede omrAdets karakter
og ikke er slmlige fra veje og stier. Et efter sannie kriterium stottet projekt
fra Kik. 137 om opforelse af tilbygning og udhus blev imidlertid delvis afslAet
af Konrmrnen, idet kun udhuset []sv godkendt.

Derefter omtalte Stig Arnt en nesten identisk sag med Kik. 103, som trods for-
rnandens advarsel starter og nasten ferdiggor en lignende tilbygning for den
oven for nevnte, sqn har medfort afslag. Tilbyginingen for Kik. 103 endrer dog
husets karakter udefra ligesom den beslaglegger den ene af carportens 2 parke-
ringspladser.

Disse sager har medfort en kontrol af visse kllmgehustyper og det er konstateret,
at I1 huse har foretaget endringer, som ikke er blevet godkendt. Dette kan i
givet fatd fA konsekvenser for ejerne.

Som afslutning pA sin beretning citerede fonnanden et li1le afsnit fra en bog,
hvor vort omr6des herskabelige karakter omkring Ar 1900 blev frenrhravet.

Derefter gav dirigenten ordet frit for kcnnrentarer og benerkninger til beret-
ni-ngen.

De forste indleg drejede sig om den rneget dArlige TV-modtagining, sorn visse ejen-
donne har. Det kan scrn naevnt i beretningen skyldes placeringen pA ledningen, men
forrnanden vil kontakte Stofa for at se om der kan gares noget.

Med henslm ti1 Hybrid-net og parabolantenner gav Per Soltoft en redegorelse for
de forskellige muligheder samt priseksempler hentet fra et anlag lig vort. Det
medforte et forslag om, at der skulle afholdes et made med leverandorer, hvor
alle muligheder kr:nne blive belyst. Dette blev inpdegAet fra flere sider og
konklusionen b1ev, at der istedet indhentes og udsendes orienterende rnateriale
indeholdende teknisk losning, priser, antal prograrTrner samt hvilke.



Derefter udspa.ndt sig en langere diskussion og udbygninger af kllmgehusene
samt specielt fornnndens weeqring ved a't stotte Kik. 103's projekt. Man mente
specielt, at ved at give bestyrelsens stotte kunne nnn bane vejen for en gen-
optagelse af projektet for Kik. 137.

Under diskussionen kom det frem, at Konrnunen tidligere har godkendt et lig-
nende projekt og i lyset heraf erklerede Stig Arnt sig indforstiet med at stot-
te Kik. I03 samt tage kontakt med Blplanudvalget med henblik pa et nsde for at
rede trAdene ud.

En grundejer mente, at der stadig er for mange skader til gene for smifuglene.
Formanden ville kontakte jagtforeningen igen.

Da der ikke var flere sporgsnrAl til beretningen konstaterede dirigenten, at den
var godkendt med de faldne benrarkninger og gav derefter ordet til N. Aagaard-
Hansen for

3) Foreleqgelse af recrnskab for 1986.
Kassereren gennemgik regnskabet, der ikke afveg wasentligt fra budgettet. Der-
efter fulgte en gennerngang af udviklingen i de sidste 5 Ar i regnskabsposter,
formue og kontingent.

En grundejer foreslogJ, at gebyr til Copy-Dan blev indsat p& en speerret konto,
indtil det var endeJ-igt fastslAet, at vi skal betale. Stig Arnt oplyste, at det
efter hans bedste overbevisning er afklaret, at vi skal betale. Derefter blev
forslaget trukket tilbage.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Der:efter fik kassereren igen ordet til dagsordenens punkt

5) Forslaq til budqet oq kontinqent.
Budget og forslag til kontingent blev gennemgAet. En grundejer forespurgte
hvorfor formuen falder Ar efter Ar, nAr ejerlaugeL far eller siden stAr foran
en udskiftning af antenneanlegget. Stig Arnt svarede, at det er en tidligere
truffet beslutning, at vi ikke skal opsamle formue.

Herefter blev budgettet vedtaget og kontingentet fastsat ti1 kr. 300.- for
gruppe I  og kr.  1.400.- for gruppe I I .

6) VaIq af bestvrelsesrnedlenrner.
For gruppe I blev Per Soltoft og Henning Pedersen genvalgt og for gruppe II
bJ.ev Stig Arnt og K.E.Thuroe Hansen genvalgt.

7) Valq af bestvrelsessuppleant.
For gruppe I blev Claus Hellesen genvalgt.

B) VaIq af revisorer oq revisorsuppleant.
Arurelise Iversen og Niels Henrik Perdrup blev genvalgt som revisorer og
Ebba Leth blev genvalgt som revisorsuppleant.

9) Eventuelt.
Eneste indleeg under dette punkt var det i indkaldelsen omtale. Advokat lfiud
Schultz gav en levende og interessant redegorelse for vor Konrnunes planer for
veje, jorderrejendonrne m.v., alt med baggrund i hans hverv som konmr.rnalbestyrel-
sesmedlsn. Stig Arnt takkede Ifiud Schultz og da ingen onskede ordet blev gene-
ralforsamlinqen Lreevet kl. 22.00.


