
Grundejerlauget Holte AvlsgArd

REFERAT

Grundejerlauget Holte Av1sgArds generalforsamling i Uariehoj
Cen t re t ,  t i r sdag  den  14 .  ma j  1991 .

1:  PaLle Schi f f  va lgtes t i1  d i r igent .

2: Formanden Stig Arnt kon i sin beretning ind pA Sollerod Kornmu-
nes planer om privatisering af stikvejene pA Kikhanebakken og
@rnebakken. Ejerlauget havde indanket sagen sdvel til kornmunen
som Trafikninisteriet, og medlemmerne var blevet orienteret,
Man havde endnu ikke hort fra nogen af parterne, udover at kom-
munen havde neddelt, ?t ejerlauget senere vi l le bl ive indkaldt
t i1  node.

Formanden kom videre ind pA beskaringen af buskadserne pA fal-
lesarealerne omkring Gruppe 2's huse (klyngehusene). Disse bur-
de beskares grundigt hvert 3. Ar, og der var konstateret ulov-
l ige private rydninger i  f lere t i l felde. Hvis arbejdet skal ud-
fores af  e jer laugets gar tner ,  v i l  det  koste 54.000 kr .  e l ler
500 kr. pr. hus i klyngehusomrAdet. I  urodsat fald mA grundejer-
ne selv foretage beskaringer efter anvisninger. Hvis gartneren
skulle udfore arbejdet, viI  det bl ive i  forAret L992. Foruanden
bad om kornmentarer fra forsanlingen i dette sporgsnil.

Der var f lere steder konstateret t i l faldig beskering af traer
pA vejene i klyngehusonrAdet. Formanden hensti l lede, dt dette
ikke fandt sted uden efter sanrid med gartneren, samt at grene
efter beskaring ikke bor henlagges pA fal lesarealerne el1er i
sandkasserne.

Formanden opfordrede t i l ,  at Snrkeringsforholdene i Cruppe 2's
onrAde blev bragt i orden. Der skal som bekendt vare to par-
keringspladser pr. ejendom, og ejerlauget, havde fdet udarbejdet
en skitse t i l  anlaggelse af en supplerende parkeringsplads.

Formanden oplyste, at rnan i bestyrelsen gerne si fr iarealerne
foran klyngerne H og I p6 @rnebakken fremtrade ensartet. Som
bekendt havde den ene klynge ved frivillig indsats ryddet bu-
skadserne, sA traerne nu stod frit pA gresplanerne. Een grund-
ejer havde inidlert id gjort indsigelse mod, dt buskadset foran
klynge I blev f jernet.

Forrnanden hensti l lede, dt man sogte at forhandle sig fren t i l
en ordning.
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Ejerlauget vi l le tage en sag op vedrorende et hegn pA Ornebak-
ken, som var opfort i  modstrid med bebyggelsens servitutter
( levende hegn nod vej). Problernet var, 6t komnunen havde givet
t i l ladelse t i l  opfore lsen ef ter  en te le fonisk henvendelse.  Kom-
munen havde senere erkendt, dt tilladelsen ikke burde have
varet givet.

Bestyrelsen havde ligeledes beklaget over for kommunen, at den
havde givet t i l ladelse t i l  facadefrenryknigner i  f lere klynge-
huse uden at underrette og hore bestyrelsen, som man el lers
havde lovet ved principafgorelsen omkring facadefremrykninger-
ne .

Formanden konstaterede, dt fal lesantenneanlagget efter udbed-
ringen sidste 6r nu var i god stand rned gode sigrnaler for det
omrAde, der var omfattet af udbedringen. Der manglede nu en del
af klyngehusomriidet, 09 formanden henledte her opmarksomheden
pA, at der var anbragt fal les underforstarkere i  to private
huse pi Kikhanebakken. S6fremt disse skulle f lyttes ud, vi l le
det andrage 5400 kr. pr. underforstarker.

Endelig navnte formanden at hakke og beplantning nod veje bor
holdes beskAret.

f debatten oIl formandens beretning navnte en grundejer, dt pri-
vatiseringen af Gruppe 1-'s veje kunne tankes at vare i strid
rned salgsvilkArene, da grundene blev kobt af konmunen som grun-
de beliggende t i l  offentl ig vej. Der rejstes ogsA sporgsrnAl oh,
hvad bestyrelsen havde gjort for at vurdere vejenes t i lstand
i-nden en eventuel overdragelse t i l  privatvej.

Formanden oplyste hert i l ,  dt"man vi l le foretage en sAdan besig-
tigelsen, nAr man havde haft det berarnmede m@de med kommunen,
og sagen var afklaret.

Knud Schultz, @rnebakken, som er medlern af Kornmunalbestyrelsen,
oplyste, dt Trafikninisteriet ikke havde fundet grund t i1 at
anfagte kommunens fremgangsnAde i vejsagen. Kommunens beslut-
ning var legal. Der vi l le nu i narmere frentid t i l  hver grund-
ejer komme en pjece om kommunens serviceydelser efter privati-
seringen, men selvklart vi l1e ejerlauget fA det lovede mode med
kommunen.

Der navntes nogle problerner vedrorende radionodtagelse, og for-
manden lovede at kontakte SToFA med henblik pA at fd forholdene
udbedret.

Ti1 sporgsmAlet om udflytningen af underforsterkerne t i l  fal-
Iesantenneanlagget fra de to private ejendomme pa Kikhanebak-
ken, var der blandt de fremmOdte enighed orn, ?t det burde vare
et fal lesanliggende, som bestyrelsen burde lose.

Beskeringen af roserne p6 fal lesarealerne besluttede general-
forsamlingen ogsi at henvise t i I  bestyrelsen, som opfordredes
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tif sanmen med gartneren at udarbejde en langtidsplan for fal-
lesarealernes vedligeholdelse t i l  forelaggelse for naste gene-
ra l forsanl ing.

Endelig diskuteredes i hvor hoj grad bestyrelsen burde-gribe
ind over for enkelte grundejere og optrade nere som rrordens-
hAndhaeverrr. Formanden svarede, at bestyrelsens holdning var, at
nan altid rykkede ud, hvis man fik henvendelser fra grundejer-
D€, men at man nodig vit le optrade som ttpoli t irr over for med-
lemmerne. Debatten konkluderede i, at bestyrelsen frentidigt
burde optrade noget mere udfarende end hidtil.

Formandens beretning godkendtes derefter med de faldne bemark-
nj-nger.

3: Regmskab og budget frernlagdes af kassereren og godkendtes uden
yderligere debat. Regnskabet og budgettet var i forvejen ud-
sendt t i1 nedlenmerne.

4: Indkoure forslag

Et forslag om gartnermassig renovering af fal lesarealet foran
klynge I pA @rnebakken, sAledes at klyngens udseende bliver
bragt p6 l inie med klynge H, afgjordes ved, at generalforsam-
lingen t i lsluttede sig, dt bestyrelsen foranledigede en contai-
ner opsat og forhandlede med grundeJerne om selv at udfore ar-
bejdet, som grundejerne i klynge H havde gjort det.

Et forslag om at bestyrelsen efter forhandling ned Sollerod
Kommune berayndiges til at udarbejde et regelsat for separat
opsatning af parabolantenner vedtoges efter afstemning.

Et forslag fra bestyrelsen om at udskifte fal lesanlaggets 5
program - Kanalen/Kanal 3, Vestegnens TV - med TV 3 vedtoges
ned 22 stemmer for og L7 irnod. Udskiftningen vi l  andrage 266
kr. pr. grundejer som en engangsudgift.

5: VaIg

TiI bestyrelsen genvalgtes Stig Arnt, Knud-Erik Thuroe Hansen
for Gruppe 2. Birger Kriegbaum og Tonny HoIm for Gruppe 1. Som
suppleant for Gruppe 1, genvalgtes Claus Hellesen.

Som revisor og revisorsuppleant genvalgtes henholdsvis Annelise
Iversen og Niels Henrik Perdrup. Ebba Leth tr6dte tilbage som
2. revisorsuppleant. Der valgtes ikke nogen erstatning.

Der fremkom intet under eventuelt.


