
GRUNDEJ ERLAUGET HOLTE AVLSGARD

Referat
af generalforsamlingen, onsdag d. 15. marts 2000, kl 1930 i,

Mariehojcentret.

Formanden bsd velkommen til 52 medlemmer, og gik straks tilfsrste punkt: valg af dirigeht.

ad pkt. 1: vale af dir ieent
Palle Schiffblev foresliet og valgt. P.S. takkede for valget og erklerede generalforsamlingen lovlig

indkaldt. P.S. gav ordet t i l  formanden.

ad nkt.2: formandens beretning
se bi lag.

Der var et sporgsmil fra salen, om det kunne vere rigtigt, at en beboer, der havde f[et bestyrelsens

tilladelse til at foretage en trrefaldning og genplantning, skulle hanges ud blandt naboerne.

Dette var naturligvis ikke korrekt, nfrLr tilladelse var givet, men bestyrelsen kan ikke styre naboernes

udfald.

Debat om stojvold, idet der er erfaringer andre steder fra, at nogle udformninger af stojmure blot
flytter stojer lidt lengere bagud, men en jordvold skulle dempe. Dette ville naturligvis blive under-

sagtnaje, inden noget igangsattes. Der skal ogsi soges diverse tilladelser.

Den gamle debat orn at fierne alle traer over 2 m kom igen, Omridet skal vere gront, men var der

midler nok, kunne der feldes nogle af de stsrste traer og genplantes nogle mi;ndre I

Orkanen havde gjort nogle urolige for de hoje trreer langs vestskellet. Hegnet er fredet, og man kan

derfor ikke blot felde. Sker der en husskade, er det husets forsikring der dekker, og lauget fir ryd-

det op udenfor.

Et sporgsmil om DR klassisk kunne besvares ganske kort 102.2, men den har varet borte nogle pe-

rioder grundet omkoplinger fra 6n satellit til en anden.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

ad pkt. 3: Forelregselse nf resnskab for 1999.

Der udspandt sig en lille debat, om det betimelige i at sette nogle restancer og nogle forudbetalinger
i samme linie, si man ikke umiddelbart kunne se hvor mange der var af hver. Skulle samtlige poste-

ringer have hver sin linie, ville det uddelte regnskab blive mange sider.
Kassereren kunne konstatere, at det var meget kedeligt og uhyre tidskrevende at skulle pitale og

rykke, og nir si nogen alligevel ikke betalte til tiden, skulle man presentere et regnskab der ikke var

"helt " frerdigt. Der er mulighed for at fE henstand, hvis det skulle "klemme" en m6ned. Der har fsr

varet tale om at anvende et incassobureau. l
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Et snske om at fl irets budget og regnskab pi samme side er noteret.

Med disse bemrerkninger blev regnskabet godkendt.

Ad nkt. 4. forslae til budeet oe kontineent for flret 2000

Der vil ske noget pi TV siden, idet der til efteriret formentligt kommer en dansk kanal mere, og si
mf, en af de andre programmer vige.
Ekstra udgifter p.gr.a. programnlernes flytning fra 6n satellit til en anden.
Ekstra klipning af roserne og indkob af nogle legeredskaber.
Kontingent foreslir he vet da der i starten af iret ikke en penge i kassen til de fsrste regninger der
kommer lige efter irsskiftet.

Der ligger en aftale om at kommunen reparerer overksrslerne.

Hvis antennen virkelig gir ned, har vi et problem. Anlegget er 30 ir gammelt.

Der er undersogelser i gang vedr. kabel TV.

Det foresliede budget og kontingent godkendt.

ad pkt. 5: indkonrne forslaq.

Da de enkelte veje ikke kan blive enige om en samlet plan, prover best. om der kan opnis en kollek-
tiv forbedring af udseendet.
Det fremgik af debatten, at forslaget ikke vandt tilslutning i alle klynger. Nogle mente, at pengene
kunne bnrges bedre pi andet.
Klyngehusejerne stemte ene om dette forslag, og resultatet blev 13 for og12 imod. r
Forslaget blev vedtaget.
De enkelte klynger fEr en skriftlig henvendelse nhr afgorelsen skal treffes.

ad pkt. 6: valg af bestvrelsesmedlemrner

fra Gr. I blev Jargen Jacobsen K40 genvalgt.

fra Gr. II blev Carl Johan Jensen KSlgenvalgt.

ad pkt. 7: valg af bestvrelsessuppleant:

fra Gr. I blev Birger Kriegbaum A19 genvalgt
fra Gr. II blev Preben Kistrup O40 genvalgt

ad pkt. 8: valg af revisor og revisorsuppleant:

Erik Ole Olsen og Jorgen Baerentzen blev genvalgt.
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ad okt. 9: eventuelt:

Der blev en delindleg om antennenanlaget og dens alder.
Der var flere snsker om flere kanaler, en enkeit mente, at det var et aktiv ved salg af husene, hvisman havde den store pakke.
Best. er i gangmed en undersagelse.

Sandkasserne blev berort, men da vi stadig har barni bebyggelsen vil sandet blive skiftet hvert for6r,og der vil blive lagt en presenning over, si man pi a.n tttaJJ kan undgi at katte anvender det somkattebakke.

Formanden henstillede til gnrndejerne om ikke at genere gartnerens folk i deres arbejde, men hen-vende sig til best' hvis man havde andre ideer om det groine, og ellers i fornsden omfang selv at bi-drage til omridets udseende I

Formanden takkede for tilslutningen, takkede dirigenten og der blev sagt tak for i aften.

referent

sign.

Hans Holm.
4/4 2000

dirigent

sign.

Palle Schiff
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Gl. Holte, 2000-03-12

Kare medlemmer

1999 var et &r med lidt flere udgifter end de foregiende ir. Disse udgifter er fortrinsvis
pi antenneomridet og gartneromridet. Under gennegang af regnskabet vil kassereren
gennemgi disse.

o De fleste henvendelser som bestyrelsen ffir er vedr. Gartner vedligeholdelsen.
Klager over gartneren bedes meddelt bestyrelsen, og ikke
gartnermedarbej derne der udfsrer arbejdet.

o Trreer i frellesarealet: For at begranse disse og holde vedligeholdelsen pi et
fornuftigt niveau, har bestyrelsen den politik, at beboere kan soge om lov for
egne regning, at falde traer ude foran eget hus i fallesomridet udenom
klyngerne. Enkelte steder er der i dag feldet si meget, at vi det kommende ir
vil beplante nogle ekstra roser for at bevare sammenhangen. Trafeldning uden
tilladelse kan medfsre krav om genplantning.

o Trreer i klyngerne: Bestyrelsen har erkendt, at der i de enkelte klynger ikke
kan opnis enighed om udskiftning af treerne inde i de enkelte klynger selv om
disse nogle steder er blevet store. Hvis beboere foler sig generet af traet foran
deres eget hus, katt de soge om lov at faelde dette og plante et nrindre af sanune
slags. Det vil miske ogsi fordre en stsrre interesse om at blive enige om en
falles udskiftning.

o Orkan i december fellede ogsi en del treer i fellesarealet og vi har brugt en
del penge pi at lerne disse, samt genplante nogle enkelt.

o Dreber sneglene dukkede ogsi op flere steder i omridet sidste sommer. Der
er ikke noget ejerforeningen kan gore med dette problem.

. Legepladsen For en del 6r siden blev klyngerne spurgt, om de ville beholde
sandkassen. Vi har sidste ir udskiftet topbradderne pi de ikke lukkede
sandkasser pi legeplandsen og i klyngerne.

o Antenneanlregget En del kanaler har skiftet satelit, og vi har varet nsdt til at
betale for at fi foretaget disse skift pi vores anleg. Vores anlag er gammelt og
det digitale TV er lige om hjornet, si bestyrelsen vil underssge hvilke
muligheder dette bringer.

o Motorejen Bestyrelsens motorvejsudvalg er i dialog med Ssllersd Kommune
og Vejdirektoratet. Dette er en sej kamp, hvor den eneste gode losning er at fl
en jordvold pi denne side af cykelstien. Under alle omstandigheder skylder
vejdirektoratet (Kommunen) os en beplantning.

o Stikveiene er vores egne. Det er derfor i beboernes egen interesse at sorge for
at de ikke forfalder. Hvis en entrepenor kommer og laver noget skal det
alsluttes ordentligt igen.

o Kontigentopkrrevning Nir der ved for sen kontigentbetaling udsendes en
pimindelse incl. et rykkergebyr pi kr. 100, er det ogsi meningen at dette skal
betales, og ikke det gamle girokort findes frem.


