
 

Generalforsamling for Grundejerforeningen 4. etape på Egebjerggård i Ballerup. 

Afholdt den 19. april 2017 kl. 19:00 i Glashuset, Agernskrænten 33, 2750 Ballerup  

 

 

Mødt var: Formand for grundejerforeningen Ole Andersen, Næstformand Sanne H. Christensen, Revisor 

Jan Kristensen, bestyrelsesmedlem Mette Edlers, Frank Dyngbo og Heidi fra Agernskrænten 35, Lars   

(Egehøj). 

 

 

1. punkt på dagsordnen 

 

Ole Andersen blev valgt som dirigent. 

Sanne H. Christensen blev valgt som referent. 

 

Ole Andersen konstaterede, at GF var lovlig indkaldt i henhold til vedtægternes varsel med forudgående 

udsendelse af dagsorden, forslag fra medlemmerne og budget. Det endelige regnskab var desværre ikke 

blevet sendt ud, men blev udleveret af revisor.  

 

2.  punkt på dagsordenen - Bestyrelsens beretning om det forløbne år.  

 

Ole Andersen forelagde bestyrelsens beretning: 

 

Det har været et meget stille år. Der er ikke sket noget ude over opkrævning af kontingent og rykkere 

for ikke betalte kontingenter. 

 

Der var ingen bemærkninger til beretningen. 

 

3.punkt på dagsordenen - Forelæggelse af det af revisor og bestyrelse underskrevne regnskab til 

godkendelse samt stillingtagen til anvendelse af evt. overskud.  

 

Revisor Jan Kristensen forelagde detaljeret det udleverede regnskab. 

 

Vedr. restancer ser det nu meget bedre ud, da der efterhånden er kommet godt styr på opkrævningen af 

tidligere udestående restancer. Der er dog et tilbagevendende problem med Danica Ejendomsselskab (nu 

DEAS).  Ole Andersen har nu kontakt til DEAS og forventer, at der vil komme noget ud af kontakten. 

Revisor tilkendegav, at der bør rykkes på dette. 

 

Derudover er der en restance fra Hjortekilden, der skal rykkes for. Hjortekilden mener at have betalt – 

men det stemmer ikke overens med GFs oplysninger. Ole Andersen følger op på dette. 

 

Ole Andersen nævnte, at der løbende pågår en opfølgning på de tilbageværende udestående restancer. 

 

Der var ingen bemærkninger til regnskabet og regnskabet blev godkendt af GF. 
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4. og 5. punkt på dagsordenen – indkomne forslag 

Der er indkommet forslag fra Mette og fra Frank 

 

Forslag fra Mette: 

Det indkomne forslag fra Mette vedr. skiltning i området blev fremlagt af Mette og drøftet. 

 

Ole Andersenøre redegjorde for, at det også er drøftet i fællesvirket. Kommunen har givet tilladelse, så 

det er svært at gøre noget ved det. Fællesvirket har gjort indsigelse, men det har ikke medført noget. 

 

Grundejerforeningen sender en opfordring om at skiltningen i området genovervejes også for at sende et 

signal til kommunen om, at det nøje bør overvejes, hvad kommunen tillader og hvordan det hænger 

sammen med lokalplan mv. 

 

Forslag fra Frank:  

 

Klipning af kirsebærtræer – træerne bør løbende holdes nede, så de ikke bliver for store. 

 

Klipning er netop sket og træerne vil fremover løbende blive holdt nede. Der er desuden fjernet et træ 

fra Agernskrænten, som til efteråret vil bliver erstattet af et nyt træ. Bestyrelsen ser på, om der er enkelte 

træer, der kan fjernes uden at det skæmmer. 

 

6. punkt på dagsordenen - Vedtagelse af budget, fastsættelse af bidrag og rykkergebyr.  

 

Budgettet blev drøftet. 

 

Det beløb, der i budgettet for 2016 var sat af til vedligehold er ikke blevet anvendt. Det betyder, at det 

forventes, at der i 2017 vil være akkumuleret udgifter til vedligehold – derfor er der afsat et større beløb 

til vedligehold i 2017. Dette medfører også, at der er et underskud i budgettet i 2017. I 2016 var der 

også budgetteret med underskud, som dog ikke blev realiseret. Derfor vurderer revisor, at det er forsvar-

ligt med det budgetterede underskud i 2017.  

 

Hvis det viser sig, at udgifterne til vedligehold fremover vil blive i samme størrelsesorden, må kontin-

gentet sættes op. 

 

Der var ikke bemærkninger hertil og budget og kontingent på 160.000 kr. blev vedtaget. 

 

Rykkergebyr er 100 kr. pr. rykker blev fastholdt. Rykkergebyr anvendes ved behov.  

 

 

7. punkt på dagsordenen - valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Ole Andersen, Sanne H. Christensen og Mette Edlers blev genvalgt til bestyrelsen. 
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Revisor Jan Kristensen blev genvalgt til revisor. 

 

Det var ingen punkter til eventuelt. 

 


