
Grundejerforeningen Udlejreparken 
 

Referat 
Generalforsamling 2010 

 
Sted: Ølstykke bibliotek 
Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 
 
(Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) 

 
Stemmeberettigede tilstedeværende: 47 husstande og 6 fuldmagter  
 

1.  Valg af dirigent 
Peter Møller (53) blev valgt til dirigent. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.    
 

2.  Bestyrelsens beretning 
Formanden Benny gennemgik bestyrelsesberetningen: 
 
Først og fremmest en tak til alle de fremmødte. Det er dejligt at se så mange her. 
Tak til bestyrelsen og til alle dem der har deltaget i de forskellige udvalg for det store arbejde der er 
udført  
Raffen og søn. Dette forslag som der blev nedsat en gruppe til at se på sidste år bliver ikke til noget 
dette er blevet besluttet i gruppen. 
Bestyrelsesmøder: Der er afholdt ca. 10 stk. og der har været gang i udvalgene.  
Husstande der ikke overholder reglerne. Der er nogle husstande der ikke overholder vore regler og 
har lavet noget ud over deres grund på fælles arealerne alle vil blive kontaktet igen   
Advokat vedr. naturklagenævnet. Sagen er opgivet på opfordring fra advokaten den ville blive svær 
at vinde.   
Kontingentindbetaling: Der er for mange der ikke betaler til tiden ” husk kassereren arbejder 
ulønnet ” fremover rykker vi en gang derefter sender vi den til inkasco. 
Fastelavn: Tak til festudvalget, gerne nye der vil være med. Men kan henvende sig til bestyrelsen 
hvis men vil give en hånd med der skal nogen til at lave dette arbejde ellers bliver det ikke til noget  
Festen aflyst: Der var kun 20 tilmeldte.  
Lugedage: Flot fremmøde især nr. 2 sidste år, husk at vi skal holde rent efter os selv. Fælles 
arealerne er ikke losseplads  
Cykelsti: ved maler flyttes en halv meter det har Egedal kommune krævet. Hoved cykel stigen er 
afleveret til kommunen.  
Område aflevering. Vi afventer at L & R færdiggør resten så det kan afleveres det er lovet til før 
sommer ferien  
Legeplads: Ingen reklame grundet Egedal. 
Venter vedligehold, det har været en stor omgang. og vi taler med sne manden om det han har 
ødelagt    
Hjemmeside, ny hjemme side kommer den skulde gerne blive mere levnene.  
Vejskilte med nr til alle side veje er indkøbt.  
Andehus sat i søen.  
 
Spørgsmål/kommentarer: 



 (59) Hvad er årsagen til at medlemmerne ikke betaler kontingent? Bestyrelsen: Ved det ikke.  
(28) Vejskilte: Hvorfor skal vi betale. Bestyrelsen: Vi kan ikke få kommunen eller LR til at betale.    
(59) Skal man overveje inkasso omkring de beboere der ikke betaler kontingent. 
(41) Er de grønne områder lavet godt nok, iflg. landskabsarkitekten? Benny fortalte, at området er 
lavet efter de normer der er aftalt, enkelte steder er det ikke i orden. 
Det retter LR, Benny fortalte om garantien på træer, og buske. 
(47) Kloakdæksel og revner i asfalt: Det er der taget hånd om.    
  
Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt. 
 

3.  Aflæggelse af årsregnskab  
Kasseren Jesper gennemgik resultatopgørelsen og balancen regnskabsåret 2009 ud fra det udsendte 
materiale. 
 
Spørgsmål/kommentarer: 
 (17) Hvad er posten ”Bestyrelse” på kr. 5.787,77 anvendt til?  
Jesper forklarede, at det brugt på var sociale arrangementer for bestyrelsen udvalg samt diverse 
kontorsager. 
 
Årsregnskabet for 2009 blev herefter godkendt. 
   
 

4.  Behandling af indkomne forslag 
Punktet omhandler tillige punkt 5. Bilag vedlagt. 

 
• Køb af Emils gård  
Martin (28) fortæller om hans forslag, om køb af Emils gård ud fra det udsendte materiale. Martin 
foreslår selv, at forslaget nedstemmes grundet udfordringer ved finansieringen. 
Forslaget blev nedstemt. 

 
• Vejbump  
Vejbumpudvalgets forslag blev præsenteret af Alex (57) ud fra det udsendte materiale.  
 
Spørgsmål/kommentarer: 
(22) Smid børenes legetøj ud på vejen, det hjælper. 
(67) Kan man ikke lave "skildpadder"?  
Vejbumpudvalget: Jo men de generer for meget. 
(17) Det handler om adfærd, kør pænt, det hjælper ikke når der ikke er vejbump, men kun en 
indsnævring. 
(63) Der snakkes for meget, man må tage sig sammen.. Det er de samme der igen og igen kører for 
stærkt. Hvad med et ”Legene børn skilt”. 
(77/41/51 med flere) Stemmer kun for forslag, hvis der også kommer en legeplads. 
(28) Der er fastsat en grænse på 30 km/t. Kan denne sættes ned? 
Bestyrelsen: Dette er kun en anbefalet grænse. Den normale færdselslov er gældende. 
(28) Synes ikke at de 2 forslag skal blandes sammen, legepladsen og vejbump. 
(17) Er skildpadden kun droppet pga. udseende?  
Vejbumpudvalget: Nej vi har bare valgt denne model, og så betyder det visuelle lidt mindre 
(15) Hvorfor er der ikke "bump" – det er jo kun indsnævring?  



Vejbumpudvalget: Det er hårdt for den chauffør der kører handicapkørsel. 
(17) Det nye forslag, og de gamle bump er ikke ens, men løsningen med cykelpassagen er god. 
(09) Cykelpassagen er i den forkerte side af vejen. 
(35) Sæt farten til 15 km/t så kører folk jo kun 20 km/t 
Dirigenten: Vejbump kaldes herefter "vejindsnævring", efter en del diskussion. 
 
30 stemte for, 11 stemte imod. Forslaget blev vedtaget, men finansieringen skal besluttes. 
Bestyrelsen blev pålagt, at løsningen ikke må koste mere end kr. 80.000. 
  
 
 
• Legeplads 
Forslag om etablering blev gennemgået af Mads (46) ud fra det udsendte materiale på vegne af 
legepladsudvalget. 
 
Spørgsmål/kommentarer: 
(50) Det ser rigtig godt ud, flot lavet. Grill området, kan det ikke spares væk?  
Legepladsudvalget: Man skal tage sin egen rist med og grillområdet koster ikke noget videre 
(17) Flot forslag, sikkerheden; hvad med det, at søen jo ligger der?  
Legepladsudvalget: Lokalplanen har foreslået, at legepladsen skal ligge der. 
(22) Den skal nok blive brugt, men hvad med de der bor omkring søen, kan vi ikke pille noget ud.    
Legepladsudvalget: Nej det kan der ikke, det er en samlet pakke. 
(20) Man kan jo bare gå med sine børn, hvis man syntes at søen ikke er sikker. 
(20) Det er en fordel for hele grundejerforeningen. 
(28) Hvad med vedligeholdelse?  
Legepladsudvalget: Der er ikke noget træ, der står i direkte i jord. 
(63) Det kan nedsætte risikoen for tyveri, hvis der er samlet området med aktivitet iflg. 
politibetjentens præsentation inden generalforsamlingen. 
(77) Fantastik forslag, især Dinogyngen, den kan jo også bruges til fastelavn. Til tøndeophængning. 
(47) Godt forslag, hvorfor ikke placere legeområdet ikke i de grønne kiler? 
(20) Er det ikke en dyr investering? hvad med hvis området bliver overrendt af unge, der ikke 
rydder op. 
(17) Bålplads, bliver det ikke et drikkested for unge. 
(57) Søen er et godt samlingspunkt, det skal bare være pænt, så det ikke ender som Regnersvej. 
(08) Hvad med røg og larm fra bålpladsen?  
Legepladsudvalget: Der er lavet en ekstra hæk.. 
(10) Mit soveværelsevindue ligger lige op til området, det vil genere for meget. 
(67) God tegning, men det giver for mange problemer med unge og folk udefra. 
 
29 stemte for, 23 stemte imod, 1 blank. Forslaget blev vedtaget, men finansieringen skal besluttes. 
Bestyrelsen blev pålagt, at legepladsen ikke må koste mere end kr. 400.000. 
 
 
• Finansiering 
Benny gennemgik de forskellige finansieringsmuligheder ud fra det udsendte materiale.  
 
Spørgsmål/kommentarer: 
(18) Hvad koster vejindsnævring og legeplads 



Bestyrelsen: Vejindsnævring ca. kr. 80.000, legeplads op imod kr. 400.000. 
(17) Syntes at det er frækt, at vi bruger al vores egenkapital. 
(47) Hvad med penge til evt. vejfond. 
(67) Var nervøs for at der kom en hård vinter, for så rækker egenkapitalen ikke. 
(63) Var der ikke sat penge af sidste år i budgettet til legeplads,  
Bestyrelsen: Jo 
(28) Kan budgettet holde næste år, når de ordinære udgifter er højere end indtægterne? 
 
Forslag 1 fik 28 stemmer. Forslag 2 fik 17 stemmer og forslag 3 fik 1 stemme. 
Forslag 1 blev dermed vedtaget. 
 
   
• Vejfond 
Benny gennemgik bestyrelsens holdning til en vejfond. Udgangspunktet er at folk selv må spare op. 
 
Spørgsmål/kommentarer: 
(14) Jeg stemmer for, vi skal tænke på, at vi også skal kunne sælge vores huse når den tid kommer. 
(28) Mener at vi skal lave en vejfond. 
(09) Det er uansvarligt ikke at spare op. 
(47) Er kr. 200 om året ikke for lidt? 
(53) Det er så svært at styre en vejfond. 
(85) Udelukker vejfond noget af alt det andet?  
Bestyrelsen: Nej. 
 
Dirigent konstaterede, at der var flertal for at bestyrelsen skal udarbejde et forslag til en vejfond. 
 

• Vedtægtsændring  
Forslag til udformning af område mellem grund og vej blev fremlagt af Benny ud fra det udsendte 
materiale.  
 
Spørgsmål/kommentarer: 
(73) Hvem tager sig af klager, hvis bestyrelsen ikke vil.  
Svar: Benny forklarede at bestyrelsen vil tage os af de sager der kommer. Eventuelt må foreningens 
advokat involveres. 
(28) kan man ikke fjerne "og materialevalg" og indsætte ordet ”ca.” dybden på køreramperne?  
Det blev godkendt af generalforsamling.  
(Flere) hvor mange bliver "ramt" af dette? 
Bestyrelsen: 2-3 grundejere. De får særskilt besked. 
 
Forslaget er vedtaget, med rettelse af ordlyd på 2 punkter se nedenfor. Bestyrelsen fik ligeledes 
mandat til at anvende advokat. 
 
Endeligt tillæg til vedtægter  

 
Regler for fælles arealer mellem stikvej og parceller 

– Gælder alle,  

–  mindst 50 % SKAL være græs eller græs armering, kotelet grunde er fritaget for procent kravet 

–  Optil 50 % fast belægnings sten, kotelet grunde er fritaget for procent kravet 



– Procent beregningen, regnes for den del af grunder der vender ud mod stikvejen 

– Der må ikke beplantes, træer, buske, blomster eller andet levende grønt, udover lokalplanens, 

beplantningsplan 

–  Støttemur i forbindelse med op/ned kørsel til ejendom, skal udføres i samme stil, som den faste 

belægning 

– Kantsten skal være i original udførelse, dvs. ca. 10 cm. høj granit sten, med asfalt rampe med 

en dybde på ca. 50 cm. Kantstene må ikke sænkes eller forhøjes i forhold til vejniveau 

 

6.  Vedtagelse af budget 2010. 
Kasseren Jesper gennemgik budgettet ud fra det udsendte materiale.  
 
Spørgsmål/kommentarer: 
(32 med flere) Hvordan dækker man underskuddet?  
Kasseren: Det er for 2010 dækket af egenkapitalen. 
(73) Græsslåning er dyrt i forhold til tidligere, hvorfor?  
Kasseren: Det er for en hel sæson. De andre år har Lind og Risør betalt noget af posten. 
(17) Kan man sætte græsslåning i udbud?  
Kasseren: Det er undersøgt. Prisen er meget ens. Der er under 200 kr. i forskel pr. gang fra den 
dyreste til billigste. 
(18) Snerydning, holder budgettet.  
Kasseren: Ja, men med forbehold for sne i november- december 2010, den kender vi ikke endnu. 
(28/73) Vi kan ikke godkende budgettet når der er underskud?  
Kasseren: Jo, det kan man godt. Det er kun for et år. Bestyrelsen arbejder for at budgettet balancerer 
næste år. 
(37) Jeg har hentet tilbud på græsslåning. Det er ca 55.000 kr. resten er vedligeholdelse. 
(43) Det kommer til stige i at kontingent, når vejfonden kommer:  
Formanden: Det er muligt. 
Dirigenten (53) Kan vi lave budgettet for 3 år.  
Bestyrelsen: vi vil se på det. 
(17) Hvis vi ikke havde brugt egenkapitalen på legepladsen, havde vi kunnet udskyde en eventuel 
kontingent stigning. 
(28) Der må påregnes ekstra udgifter, når foreningen er ny. 
 
Budgettet blev vedtaget. 
 

7.  Valg af formand 
Benny (22) Genvalgt  
 

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Kim (37) Genvalgt 
Rene (27) Genvalgt 
Jesper (54) Genvalgt 
Lotte (19) stopper, bestyrelsen takker for indsatsen. 
Charlotte (17), blev opfordret til at stille og blev valgt. 
  

9.  Valg af suppleanter  
Erik (16) Genvalgt  
Betina (25) stopper, bestyrelsen takker for indsatsen. 



Søren (41) Valgt 
 

10.  Valg af revisor og suppleant: 
Revisor Thomas Møller (43) Genvalgt  
Revisorsuppleant Claus Bergh (77) Genvalgt 
 

11.  Eventuelt: 
Der var en kommentar om at der er mange hundelorte. Er det muligt at få dem væk? 
Bestyrelsen kigger på sagen. 
 
Snerydderen har været lidt hård ved området. Alle beboere blev opfordret til at sende en mail vedr. 
skader til formand@udlejreparken.dk 
 
Fastlagte lugedage  

– 2. lørdag i maj   
– 3. søndag i september  

 
Dirigenten takker for god ro og orden.  
Slut kl. 24.00  
 
 
Referent 
Rene Thejsen (27) 
 
 
 
Formand  
Benny Bertel (22) 
 
 
 
Dirigent  
Peter  Møller (53) 
 


