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Referat fra Grundejerlaugets 4. bestyrelsesmøde 2015  
afholdt den 23. september 2015. 

 

Mødet blev afholdt kl. 19.30 hos Jørn Ohm Laursen, Ørnebakken 48 

 

1. Deltagere: 

 

Gr. 1.: Jacob Skurup, Rasmus Albrink, Martin Angelo 

Gr. 2.: Anne Birthe Bundgaard, Poul Juul, Jørn Ohm Laursen (suppl.) 

Afbud: Martin Lange 

 

2. Valg af referent. 

- Poul blev valgt 

 

3. Godkendelse af referat fra mødet den 17. juni 2015 

- Referat blev godkendt 

 

4. Drift af Nets v. ABB 

ABB og JO orienterede om driften af nets, der stort set forløber uden problemer. Alle udtrykte 
stor tilfredshed med Lise og Christian Hertz’s indsats. 

 

5. Budgetopfølgning og restancer v. RA, M.L., LH og CH 

Der er d.d. kun 1 restant på kontingent og  2 restanter på vejrenoveringsbidrag. RA og ABB 
kontakter de pågældende personligt. 

MA sender Excel regneark til RA. 

 

6. Orientering fra Gartner og Naturplejegruppen v. ABB og PJ 

Beslutningsreferat fra Gartner og Naturplejegruppens møde den 17. September blev 
gennemgået og der blev orienteret om de enkelte punkter. 

MA og JO vil gerne fremover have tilsendt dagsordener og referater fra Gartner og 
Naturplejegruppen til info. 

 

7. Orientering fra Legepladsgruppen v. Martin Lange 

ML deltog ikke i mødet. RA får oplyst leverandør af basketball inventar fra ML og bestiller 
efterfølgende de manglende dele. Når disse er modtaget monteres de af RA og PJ – og evt. 
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andre, som gerne vil være med. 

Det blev besluttet at indkøbe et affaldsposestativ til opsætning på legepladsen. Herefter 
indkøbes der affaldsposer med forudbetalt afhentning, således at nærmest boende uden 
problemer med eget affald kan aflever en fyldt sæk til renovation. 

 

8. Orientering fra Vejgruppen v. Rasmus Albrink 

Der var ros til RA for hans sikre håndtering af vej- og fortovssagen. 

Der var enighed om at der er et reelt problem med enkelte villa ejeres manglende 
renholdelse, ukrudtsbekæmpelse og myrebekæmpelse på de nye fortove.  

Gartner og Naturplejegruppen har i forsommeren husstandsomdelt en pjece fra Rudersdal 
Kommune om grundejernes pligter vedr. disse opgaver. Effekten heraf har været begrænset 
og den manglende renholdelse m.v. er desværre både skæmmende og kan medføre varige 
skader på fortovene. 

Der indhentes et tilbud fra Gartneren på at overtage vedligehold af fortove og på den 
kommende generalforsamling stilles der forslag om at der indføres en fælles entreprenør 
løsning på opgaven, der åbenlyst negligeres af mange villaejere. 

Der indhentes ligeledes et tilbud på fælles snerydning og glatførebekeæmpelse på fortove i 
villaområdet. 

 

9. Orientering vedr. ny hjemmeside v. Martin Angelo 

Den nye hjemmeside er i en testfase og forventes klar til drift ca. den 1. November 2015. 

Bestyrelsens medlemmer lovede at gøre en indsats for at teste den, når den er tilgængelig. 

MA informere. 

 

10. Orientering vedr, Bygningsforhold i gruppe 2 v. PJ 

 
a. Bevaring af Klyngehusenes oprindelige facader m.v. 

- Der er endnu ikke modtaget svar på henvendelsen til Rudersdal Kommune om opbakning 
til Grundejerlaugets planlagte indsats. 

 
b. Henvendelse til ejere, der har isat hvide facadepartier 

- Afventer svar fra Rudersdal Kommune 

 
c. Henvendelse fra Rudersdal Kommune vedr. Grundejerlaugets holdning til  montering af 

større ovenlys i kædevillaerne. 

 

Sagens baggrund: 

En klyngehusejer på Ørnebakken har ansøgt Rudersdal Kommune om tilladelse til at 
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montere er større ovenlysvindue i sit køkken/alrum. 

Kommunen har meddelt ansøger at man ikke har indvendinger til sagen under 
forudsætning af at Grundejerlauget kan acceptere det. 

En research i området har vist at der i mindst 3 klyngehuse er monteret store 
ovenlysvinduer på ca. 1x2 m. og med en højde over overkant spær på ca. 0,7 m. 

En indstilling til bestyrelsen om at meddele kommunen at Grundejerlauget kan acceptere 
store ovenlys svarende til den allerede eksisterende størrelse blev afvist af et flertal i 
bestyrelsen med den begrundelse, at de store ovenlys vil skæmme bebyggelsen og at 
enkelte højtliggende klyngehuse får deres udsigt forringet. 

Det blev vedtaget at ABB kontakter den pågældende ansøger – Lis Bellers, Ørnebakken – 
og meddeler hende bestyrelsens beslutning og opfordrer hende til at samle en 
arbejdsgruppe, der kan udarbejde forslag til retningslinier for godkendelse af ”store 
ovenlys” til bestyrelsens efterfølgende godkendelse. 

ABB orienterer ligeledes Rudersdal Kommune om Grundejerlaugets beslutning og anmoder 
kommunen om at stille ansøgningen fra Lis Bellers i bero indtil der foreligger de af 
bestyrelsen godkentdte retningslinier vedr. ”store” ovenlys.  

 

11. Dialog med ejeren af Langkærgård vedr. beliggenhed af YouSee kabel. 

Grundejerlauget har givet YouSee tilladelse til at grave kabler ned på Grundejerlaugets 
areal. Såfremt YouSee har gravet et kabel ned på et areal, der ikke tilhører Grundejerlauget, 
er det alene YouSee´s ansvar og opgave at løse. 

Grundejerlauget er således ikke part i den pågældende sag, da det er YouSee der ejer det 
nedgravede kabel.” 

 

12. Evt. 

- Punkt vedr. fælles renholdelse m.v. af fortov tages på dagsordenen til den næste 
generalforsamling. 

- Punkt vedr. fælles snerydning og glatførebekæmpelse af fortov tages på dagsordenen til 
den næste generalforsamling. 

 

13. Fastlæggelse af dato for næste bestyrelsesmøde. 

- Næste bestyrelsesmøde afholdes den 12. November 2015 kl. 19.30 hos JOL. 

 

 

Referent: 

Poul Juul, K129 


