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GRLINDEJERLAT]GET HoLTE AVLScAnn
Gl. Holte, d. 1916 1995

Referat fra Generalforsamlingen d.23. maj 1995.

Valg af dirigent.
Knud Schultz blev foresliet og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lov-
ligt indvarslet og indkaldt. Han gav derefter ordet til Stig Arnt for punkt 2.

Formandens beretning.
vedlagt.

B emerkninger/kommentarer til formanden s b eretning :

En gundejer pipegede de darlige veje og anbefalede at bestyrelsen klagede til asfalt-
firmaet.
SVAR: Best. har forsogt via kommunen uden resultat, men vil nu pi denne opfordring
kontakte asfalt firmaet direkte.

Et medlem af bestyrelsen rejste pludseligt problemet omkring bestyrelsens ret og pligt
til at pitale fejl/misligholdelser i forhold til deklarationen. Han pistod, at formanden pi
eget initiativ havde rneldt parabolops&tterne, og endog havde rykket for svar. Han rej-
ste iowigt tvivl om bestyrelsens ret og pligt til "politiarbejde". Han snskede nu forsam-
lingens mening om dette forhold.
Der udspandt sig derefter en lrngere diskussion, hvorunder nogle grundejere ststtede
at bestyrelse ikke skulle vere "politibetjente" - dog gerne i visse tilfelde - mens andre
pipegede, at det faktisk er en pligt. Diskussionen endte med at en enig forsamling fandt
det rigtigt, at bestyrelsen pipeger problemer overfor den enkelte grundejer, men ikke
pi eget initiativ blander kommunen ind i problematikken.

Med disse bemarkninger blev formandens beretning godkendt.

+ 4. Foreleggelse af regnskab
forslag til budget og kontingent for 1995.

Atter en gang gav disse punkter anledning til en diskussion om gartnerudgifterne, om-
ridets pasning stilstand og ikke mindst fordelingstallene mellem de to grupper.
Forsamlingen endte med at bede bestyrelsen om at opstille to losningsmodeller for
frllesomridets pasningsgrad inden en ny gartnerkontrakt skal indgis. Man pilagde
ogsi bestyrelsen,at forsoge at opstille et kompromis omkring fordelingstallene.

Bestyrelsen betonede vigtigheden af at man har en vis kassebeholdning, siledes at det
eksempelvis - som det var tilfrldet i vinter - ikke er nsdvendigt at kassereren skal hg-
ge ud af egen lomme.
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Derefter blev regnskabet godkendt ligesom budget og kontingent blev vedtaset.

Indkomne forslag.

I: Forslaget borffaldt efter en del diskussion.
II: Der blev stemt om a, b og c hver for sig.

S amtlige forslag nedstenit.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Da et medlem af bestyrelsen pludselig yderligere opstillede per vestergaard somkandidat fra gruppe I, mdtte a^.t urrt.irning;ri-fJ,;-. to afg6ende bestyrelsesmed-Iemmer fi-a denne gruppe blev genvalgt.
Bestyrelsesmedremmerne fi'a g;rpp, II blev genvalgt uden modkandidater.

Valg af bestyrelsessuppleant.

Per Vestergaard blev genvalg som suppleant.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

N.H. Perdrup blev genvalgt som revisor.
Olesen blev genvalgt som-revisorsuppleant

Eventuelt.

Hvornar komrner der fodboldmil op?
SVAR: se formandens beretning vedr. store legeplads

Hvem har ansvaret for skader p6 frellesarealet?
SVAR: 

{er el tegneten forsikring to,n dekker evt. personskade- hvad angir tingskade vil-best. undersoge d.tt".

Der kan klyngevis skiftes ud i trebestanden i ,,inderklyngen,, 
med drskud fraGrundejerlauget - hvis man snsker det. 

- ----'^*l

chausse.-sten ved indksrsleme - bliver de vedligeholdt?SvAR: det skal kommunen ssrge fo, u.d indksilerne til stamvejene, hvorimodindksrslerne til stikvejene sorteie, *d., o,
Ros til hundeejerne for at holde o,nraa.t renere

iJi:ltrc 
f.eks. i skel langs vestsiden af arnebakken farder ned i et hus _ hvem

SVAR: det gor ejeren af Langkjrergird.
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Knud Schultz
dirigent Palle Schiff
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GRL|NDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARD
Gl. Holte. d. 19/6 1995

Generalforsamlingen t irsdag d.23. maj 1995.

Formandens beretning.

Vor kare nabo "Langkjargird" blev omtalt . 22 fu uden afklaring for grundens benyttelse var efter-
hinden lidt af en rekord.

Ornebakkens stamvej (vedligeholdelse af kommunen) fsrte en kummerlig tilvarelse. Efter reparation
af asfaltlaget med "de vemmelige smisten" som ikke bandt til vejbanen, er der nu pane huller i repa-
rationsafsnittene. Vejinspektsren havde lovet en mere norrnal tilverelse. Attemosevej's store sten er
kun lagt for at tvinge cyklisterne ind pi lokalstien.

Derefter blev Helsingormotorvejen, parkeringsproblematikken i Nerum samt Bniel &Kjrr bersrt.

Ejerlaugets fellesareal havde i sin 23 irige histcrie v&ret besklret flere gange, men traengle nu igen.
Bestyrelsen havde udfardiget aftale med gartnerentreprisen om en lsbende sektionsvis beskaring.

Omkring klyngehusene (gruppe II) faldede og beskar ejerne selv i samklang med naboerne /genbo-
erne for lys og luft. Dog var nogle af klyngehusene "stadigvak lidt tungnemme" med at retablere et
passende antal buskrakker, si indsyn udefra fallesarealet var afskiret.

Ejerlaugets kasserer har dog stadigvek problemer, nir ejernes efterladte beskaringer pi gresset skal
betales af falleskassen vedr. bortksrsel. Det var meget usolidarisk.

Bestyrelsen har fEet tilbagemelding fra Ornebakken ad sandkasserne. Det vil sige, at klynge F og G
har fiet 169 pl og klynge H har lavet en smuk tilplantning. Klyngerne A til E pi Kikhanebakken
havde ikke givet tilbagemelding til kassereren. Dette indebar, at nir referatet var udsendt og lest
ville disse ogsi blive tildekket, hvis ikke bsrnefamilier havde reageret.

Bestyrelsen vil ikke fierne sandkasserne, for solvbryllupskvarteret kan igen andre sig til nye ejere
med bsrn.

Den store legeplads mellem Ornebakken og Kikhanebakkens parcelhuse (gruppe I) fortalte forman-
den var lejet ud til kommunen uden afgift, men med vedligeholdelse af Ssllersd kommune. Vedlige-
holdelsen af legeredskaberne, som i starten var lovet lsbende udskiftet, uden at dette lykkedes, var
blevet til f,ernelse i stedet for. Pl et tidspunkt vil tilbagelevering eller fornyelse finde sted. Bestyrel-
sen har ikke rykket for tilbagelevering pi grund af straks stigende gartnerudgifter. I ejerlaugets regi
inden udlejningen var svommebassin, tennisbane, gastehus samt hus til opbevaring af redskaber for
gartner p6 tale.



Derefter gik formanden over til omtale af vort fellesantenneanlag. Dette ksrte nu ret problemfrit og
med et bedre billede pi TV 3, som havde veret det dirligste af de tre kanaler. Dog havde spadehuk
(ikke overgravet) plfort ejerlauget en reparationsregning pi ca. kr. 30.000,-. Synderen var muligvis
KTAS. Sagen om de syv opsatte paraboler, der var i strid med de pi omridet tinglyste deklarationer,
havde nu fiet en losning, idet Naturklagenavnet havde givet Sollersd kommune medhold i, at para-
bolerne skulle nedtages fra gavl, carport samt skorsten.

Det langere sagsforlob var falgende: Generalforsamlingen d. 14. maj 1991 pilagde bestyrelsen at
soge dispensation fra de tinglyste deklarationer.

Den 9. august 1991 meddeler Teknisk forvaltning, at dette er afsliet.

Den I I . september 1991 meddeler bestyrelsen dette til medlemmerne og beder om nedtagning af de
opsatte paraboler.

| 1992 meddeler Kommunen, at grundejerforeningen i Langebjerg har f6et en ordning med opsatning
af parabolerne jordnart. Denne skivelse svares der ikke pi, idet Ejerlauget altid har accepteret para-
boler igr. I's haver pi jorden, skjult for indsyn. I gr. II i girdhaverne ligeledes skjult for indsyn.

I den mellemliggende tid har bestyrelsen og Teknisk forvaltning fiet meningstilkendegivelser om
"lige ret for loven".

Siden 1991 havde bestyrelsen den opfattelse, "at nu kunne vi ikke gore mere" og sagen var helt
overgiet til kommunen.

Primo 1994 bliver formanden rykket for svar ad Kommunens skrivelse fra 1992.

Den 18. januar 1994 svarer bestyrelsen, at vi ikke kan hindhave de tinglyste deklarationer, har altid
tilladt de jordnere paraboler og giver som udbedt en oversigt over de syv medlemmer med ulovlige
opsatninger.

I skrivelse af 22. april og 3 1. maj 1994 fk de syv medlemmer frist til 15. juli 1994. Denne frist ud-
skydes herefter pi grund af anken til Naturklagenavnet.

Ssllersd kommune har herefter den 12. april d.i. bedt de syv medlemmer, med Naturklagenevnets
afgorelse i ryggen, om nedtagning inden 1. juni d.i. Sker dette ikke, vil sagen blive overdraget tilPo-
litimesteren i Lyngby.


