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Kokkedal, den 3. april 2018 
 

 
 
Referat fra den ordinære generalforsamling 2018 
tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19.00 på Kokkedal Skole Vest 
 
 
I alt var 28 huse repræsenteret, heraf 3 ved fuldmagt. 
 
Velkomst 
 
Formand Michael Schmidt Nielsen bød velkommen til Generalforsamling 2018 og gik straks 
videre til punkt 1 på dagsordenen, valg af dirigent. 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning fra bestyrelsens arbejde i 2017 
3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2017 
4. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer  
5. Forelæggelse af Budget 2018 og fastsættelse af kontingent for 2018  
6. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år) 
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (vælges for et år)  
8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant (vælges for to år) 
9. Eventuelt 

 
 
1. Valg af dirigent 

 
Bestyrelsen foreslog Peter Jepsen, Rypevænget 108 til dirigent. Peter blev valgt uden 
modkandidater. 
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Peter takkede for valget og konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt 
indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 
2. Formandens beretning  
 
Klimatilpasninger 
Vi har ikke lykkedes med at finde en løsning på vores vandproblemer på fællesarealerne. 
Vi var sidste år i dialog med vores nabogrundejerforening, Ullerødhave, om anlæggelse af 
et vandbed på vores fælles areal mellem Rypevænget 100- og 200-serien, men forslaget 
der var lagt frem på foranledning af beboere i Ullerødhave blev desværre stemt ned på 
deres generalforsamling. Så arealet ligger stadig hen som oprindeligt, og med de vandpro-
blemer det giver og har givet i tidens løb. 
 
Vi har så forhørt os hos et par entreprenører, der har forstand på dræning og afvanding af 
områder, og her er forslagene meget forskellige, men samlet set kan de ikke garantere at 
løsningen løser vores problem. Vandet kan nemlig ikke ledes bort – vi er afhængig af at 
vandet kan sive ned i undergrunden, som desværre allerede er fyldt op med vand, idet 
grundvandstanden er ret høj i vores forening. 
 
Vi er således ikke kommet længere med løsninger der efter vores mening berettiger til en 
investering i hundredetusind kroners klassen.  
 
Vi har dog ikke lagt projektet bag os, idet Ullerødhave har haft kontakt med kommunen 
og de har tilbudt af stille konsulenter til rådighed for et pilotprojekt, hvor emnet er kli-
matilpasninger og vandproblemer i lokale foreninger. Vi har koblet os på dette projekt, 
der ikke koster noget at være en del af, men som heller ikke betyder at kommunen vil 
finansiere eventuelle løsninger hos os. 
 
Projektet har haft det første møde, og det vil I høre nærmere om under punktet ”Ind-
komne forslag”. 
 
Sankt Hans 
Igen i år havde vi indbudt til Sankt Hans og fælles bål på vores bålplads på fællesarealet 
mellem Sneppevænget 100- og 200-serien. Trods vejret mødte en del alligevel op, og bålet 
futtede af til stemmerne af Midsommervisen. Tak til bålbyggerne som endnu engang sør-
gede for et flot bål. 
 
Havedagen 
Havedagen blev holdt i september, da flere havde ytret sig om at foråret er fyldt op med 
helligdage, konfirmationer og andre gøremål i egne haver. Derfor flyttede vi den til efter-
året og her havde vi mulighed for at arbejde med efterårsklargøring af fællesarealerne. 
Der blev igen gået til den og der blev arbejdet igennem. Stor tak til alle dem der hjalp til 
og dermed har været med til at gartnerudgifterne ikke blev så høje som de ellers ville 
været blevet. 
 
Fællesarealerne 
Vi må nok erkende, at arbejdet med at vedligeholde vores fællesarealer ikke bliver mindre 
som årene går, og behovet for at give et nap med, eller alternativt at afsætte yderligere 
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midler til gartnerudgifter vokser. Vi kunne også godt tænke os at endnu flere bidrager på 
havedagene, men omvendt må vi jo også tage til efterretning, hvis beboere hellere vil 
betale sig fra denne mulighed. 
Hjemmesiden 
Brugen af vores hjemmeside www.ullerodpark.dk vokser stadig, og det er helt tydeligt at 
også omverdenen har fået øje på den og og ikke mindst indholdet. Jeg bliver sommetider 
kontaktet af eventuelle nye grundejere, ejendomsmæglere, sælgere af det ene og det 
andet, men også fra andre grundejerforeninger der spørger ind til forskellige emner som 
fx antenneforening, internetudbyder, tagdækning, ventilationsudfordringer og andre tips 
og trick – så det er helt sikkert en god idé fortsat, at arbejde med at gøre hjemmesiden 
endnu mere brugervenlig, men også eventuelt udvide den med endnu mere nyttig viden 
og erfaringer. 
 
Vores hjemmeside har haft 11.100 besøg i 2017 mod 5.200 besøg i 2016 – altså en fordob-
ling af trafikken. Det må siges at være rigtig tilfredsstillende. 
 
Facebook 
Vi er også blevet lidt mere digitale i 2017 – vi har oprettet en lukket gruppe på Facebook. 
Meningen er, at det er medlemmernes mulighed for, at kommunikere internt med andre 
medlemmer i grundejerforeningen. Det kunne fx være når man ønsker kommentarer fra 
andre eller ideer til hvordan problemer eller udfordringer løses, men det kunne også være 
hvis man har ting som man gerne vil sælge eller give væk.  
 
Gruppen har til dato ikke været så flittigt brugt, og selvom der er 28 huse repræsenteret, 
og 36 brugere (flere brugere pr. hus) – så er der stadig ikke den store trafik i gruppen. Det 
koster os ikke noget at have denne mulighed, men det er klart, at hvis den ikke anvendes 
– så er der ingen grund til at fortsætte med den. 
 
Nye beboere og husenes værdi 
Vi har fået to nye beboere i foreningen i 2017. Det er Mads og Marie i Vagtelvænget 205 
og Hanne og Jesper i Sneppevænget 103 – velkommen til og jeg håber at I falder godt til 
og bliver glade for valg af bolig. 
 
Vi kan også se, at værdien af boligerne igen er begyndt at stige, og det er jo dejligt efter 
vi har haft nogle år med meget lave salgspriser – måske også pga husenes stand. Så nu går 
det den rigtige vej, og også her vil vi gerne være med til at skabe en grundejerforening 
som andre gerne vil investere i. 
 
Fastelavn 
Elisabeth i Sneppevænget tilbød at stå for Fastelavn i februar 2017. Tak for det. En gam-
mel tradition, som vi har haft megen glæde af blev igen taget op, og det er dejligt, at 
grundejere også selv tager ansvar for at tilbyde deres hjælp i afviklingen af sådanne ar-
rangementer. Og også i 2018 har Elisabeth tilbudt sin hjælp, idet der holdes Fastelavn på 
søndag, den den 11. februar kl. 14 på legepladsen ud for Sneppevænget 204 og 205. Mød 
gerne op sammen med familie, venner og bekendte – og selvfølgelig meget gerne med 
masser af udklædte børn, der vil slå katten af tønden. 
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Dispensationen fra Lokalplanen 
I det tidligere arbejde med tilretning af vores Lokalplan 44A var der indsneget sig en fejl 
i teksten omkring etablering af andet hegn imellem to parceller. Et lille ord – ”levende” – 
havde forputtet sig, og gjorde nu at den fravigelse fra Lokalplan 44A hvor Fredensborg 
kommune havde givet generel dispensation fra nu pludselig betød, at vi nu måtte etablere 
”Andet levende hegn” imellem parcellerne i stedet for kun Liguster.  
 
Det har aldrig været meningen at begrænse det til andet ”levende” hegn, idet vi på ge-
neralforsamlingen tidligere har stemt om, at hegn imellem to parceller også kunne om-
fatte raftehegn og lignende – og ikke kun levende hegn. 
 
Dette er rettet nu, men betyder også at I vil finde både en dispensation til Lokalplan 44A 
og en tilføjelse til dispensationen. Det var en lang forklaring, men betyder i al sin enkelt-
hed at kommunen nu tillader ”andet hegn imellem parceller end liguster” – så længe at 
de to grundejere er enige om det. 
 
Solfangere og varmepumper 
Kommunen er ikke uvillig til at acceptere etablering af solceller, idet det hører ind under 
energiforbedrende foranstaltninger, men de foreslår samtidig at vi som grundejerforening 
opstiller retningslinjer for hvordan vi gerne ser etableringen og monteringen af disse sol-
celler på husenes tage. 
 
Vi havde sidste år et forslag fra Anders Haabegaard S107 om mulighed for etablering af 
solceller på tagene. Det er vi ikke nået længere med. Der var et par enkelte grundejere 
der tilbød at arbejde videre med dette projekt, men vi har ikke hørt noget om projektet 
eller arbejdet. 
 
Ligeledes har vi udarbejdet retningslinjer for opsætning af synlige varmepumper fra ve-
jen. Her vil vi gerne gøre opmærksom på, at de skal været inddækket, så de skæmmer 
mindst muligt. Efter kommunens involvering kan vi ikke nægte beboere at anvende og 
montere varmepumper – heller ikke ud mod vejen – men vi kan henstille til at monteringen 
gøres så det skæmmer mindst muligt. Læs mere i vores vejledning på hjemmesiden. 
 
Så vil jeg gerne takke bestyrelsen for den konstruktive dialog og ikke mindst vores fælles 
samarbejde om de aktiviteter vi har arbejdet med i årets løb. Det er jo ikke en grundejer-
forening der er præget af de store udfordringer eller problemer – og det er jo i sig selv et 
godt tegn.  
 
 
Kommentarer til beretningen 
 
V203 oplyser, at der er problemer med vand i kælderen både på denne parcel og nabo-
parcellerne. Kan det lerlag, som formanden omtaler i sin beretning være skyld i dette. 
Formanden svarede, at der ville blive nærmere redegjort for emnet senere. 
 
R 109 ønskede oplyst, om den arbejdsgruppe, der blev etableret om opsætning af solfan-
gere på ejendommene på generalforsamlingen i 2017 var kommet i gang? 
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Formanden oplyste, at kommunen havde været konsulteret og vist forståelse for ønsket.  
Udgangspunktet var, at grundejerforeningen skulle komme med et forslag til retningslin-
jer, således at der kunne skabes ensartethed i udførelsen. Han nævnte yderligere, at S108 
havde stillet forslaget om arbejdsgruppen, og at S202 havde ytret interesse for at deltage. 
V109 forklarede vanskelighederne ved at få en ny ligusterhæk til at gro, og dermed udgøre 
et værn mod ubudne gæster.  
 
Formanden var enig i vækstproblemerne. Der skulle typisk ske udskiftning af en del jord. 
 
Formandens beretning blev herefter vedtaget med akklamation. 
 
 
3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab i 2018  
 
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab for 2017 og bemærkede, at der var opstået 
et mindre underskud.  Indtægtsstørrelsen var afhængig af indbetalingen til klimatilpas-
ningsopgaven. Merforbruget på græsslåningskontoen kunne henføres til en udvidelsen af 
vores græsareal mellem Rypevænget 100 og 200 serien. Græsset var på overtagelsestids-
punktet blevet meget højt, hvilket havde betydet, at der måtte anvendes en større og 
dermed dyrere græsslåningsmaskine, ligesom den derefter almindelige vedligeholdelse 
også havde påvirket regnskabet i negativ retning. Hun gennemgik yderligere noterne til 
regnskabet og hæftede sig især ved, at der i flere vængearme ikke var forbrugt af det 
afsatte budget. De afsatte penge skal ses som et tre årigt rullende budget, som årligt 
fyldes op med, hvad der svarer til 120 kr pr beboer i vængearmen. Der kan altså opspares 
op til 360 kr pr beboer. 
 
R109 finder regnskabet overskueligt. Han ønsker oplyst, hvor indkøbene til forplejning er 
placeret i regnskabet.  
 
Nævner også, at der i rosenhækken ud for hans hus står nogle gamle stubbe fra udgåede 
hyld, som han gerne så fjernet. 
 
Kassereren oplyste, at det var medtaget under de enkelte nævnte arrangementer.  
 
S205 nævner, at der på fællesarealet mellem S100 og S200 serien står et stub, som have-
mandet bruger en del tid på at komme udenom ved græsslåning. 
 
Bestyrelsen tog de nævnte bemærkninger til efterretning. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
4. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer 
 
Ebbe Andersen orienterede om bestyrelsens arbejde med vandproblemerne på fællesare-
alerne. Som nævnt på generalforsamlingen for 2017 havde vores nabogrundejerforening, 
Ullerødhave, ladet bore to huller på fællesarealet mellem os og dem. Dette havde vist, 
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at de ca. øverste 2 meter af overfladearealet var tørvejord, som vandet kun meget lang-
somt sivede igennem. Ullerødhave havde arbejdet med tanken om at etablere et regnbed, 
men projektet blev forkastet af generalforsamlingen i Ullerødhave i 2017. 
 
Bestyrelsen havde derefter kontaktet vores gartner, der også er autoriseret kloakmester. 
Han havde erklæret, at et regnbed ikke var en hensigtsmæssig løsning, da afvandingen af 
fællesarealerne typisk skulle ske i vinterhalvåret, hvor planterne, der skulle opsuge van-
det, ikke var i vækst, og derfor ikke optog vandet. Han forklarede også, at en dræning af 
arealerne ikke ville afhjælpe problemet, da der ikke ville ske en tilløbning af vand fra 
siderne af drænet. Baggrunden var, at der var tale om tørvejord, hvor afvanding sker 
lodret gennem laget eller ved fordampning. At sammenligne med en vaskesvamp. Det 
eneste effektive var en fjernelse af det øverste lag af arealet og erstatte med grusopblan-
det jord. Et projekt af formentlig millionstørrelse i kr. 
 
Kommunen havde været kontaktet af Ullerødhave grundejerforening, og vi var blevet ind-
budt til et møde mellem dem og kommunen. Fra kommunes side var det blevet understre-
get, at vandproblemerne var vores egne, men at den var villig til at stille sig til rådighed 
med eventuel konsulær bistand. 
 
Tilsagnet var blevet udmøntet i et projekt, som blev finansieret af Forsikring og Pension, 
med Konsulentfirmaet, NIRAS som projektleder og konsulentfirmaet, Kickovand som 
medaktør. Derudover er der tilknyttet en landskabsarkitekt. Vi er tilknyttet som observa-
tør, da der kun er to grundejerforeninger med: Ullerødhave og Øresundsparken i Nivå. 
 
Projektet skal være afsluttet i juni måned i år og afsluttes med en såkaldt ”Kogebog”, der 
er en idékatalog for grundejerforeninger til at tage udgangspunkt i, når der opleves vand-
problemer på fællesarealerne i bebyggelserne. 
 
V203 forstod, at vandproblemet på den enkelte parcel var ejerens eget problem og spurgte 
derfor, om der var erfaring for, om et velfungerende omfangsdræn kunne løse vandpro-
blemet i krybekælderen? Han oplyste samtidig, at der i forbindelse med udskiftning af 
varmerørene var sket en beskadigelse af omfangsdrænet, som han efterfølgende havde 
forsøgt at udbedre. 
 
Formanden turde ikke garantere, at en gennemspuling eller skift af omfangsdræn ville 
løse problemet, men det ville altid være bedst at have et velfungerende omfangsdræn. 
 
R109 understøttede, at bestyrelsen holdt sig orienteret og var aktiv med at kolde kontakt 
til de instanser, der vidste noget om problemløsningen.  
 
R112 nævnte, at firmaet, der udskiftede fjernvarmerørene i sin tid havde set stort på, om 
omfangsdrænet var blevet beskadiget. Han nævnte samtidig, at i al den tid, han havde 
boet i bebyggelsen, havde der stået vand på fællesarealerne i regnfulde perioder og altid 
i vinterhalvåret. Og uanset, hvorledes der blev handlet, skulle vandet nok finde nye veje. 
Han oplyste i øvrigt, at han efter vandafvisende overfladebehandling og fugning af fliser, 
nu havde fået vand i haven, hvilket understregede betydningen af, at vandet havde frit 
løb til undergrunden. 
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Han pegede også på justeringen af afløbet for enden af Ullerødsgårdsvej op mod Nord-
skrænten, hvor der havde været vandproblemer i flere år. 
 
Ebbe Andersen oplyst, at der desværre var tale om en anden type undergrund end den, 
som vores bebyggelse er bygget på, og dermed en helt anden afvandingsevne. 
 
Der udspandt sig derefter en meningsudveksling om ophør eller ikke af opsparing til kli-
matilpasningsinitiativer. Bestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt at fortsætte opspa-
ringen uden at have et mål eller have en troværdig løsning på afvandingen. Flere med-
lemmer fandt, at det nuværende afsatte beløb ikke ville række ret langt, medens andre 
fremhævede, at det ville være fint at fastfryse beløbet, og derefter når der måske viste 
sig løsningsmuligheder at tage eventuel yderligere opsparing op igen på en kommende 
generalforsamling. 
 
S203 spurgte, om der nogen sinde havde været optaget et fælleslån i tilfælde af store 
fællesudgifter. 
 
Formanden svarede, at det aldrig var sket. 
 
R109 ønskede præciseret, at det opsparede beløb var til brug på alle fællesarealer, hvilket 
formanden bekræftede. 
 
Generalforsamlingen gik herefter over til afstemning om de fremlagte forslag: 
 
Bestyrelsens forslag 1 med ønske om bekræftelse, at generalforsamlingen er enig i ikke at 
afsætte midler klimatilpasning i 2018. 
 
Forslaget blev vedtaget med følgende stemmefordeling 
 
36 stemte Ja, 18 stemte Nej og to stemte Blank (I alt afgivne stemmer 56). 
 
Resultatet var således, at der ikke skal indbetales penge til klimatilpasning i 2018  
 
Bestyrelsens forslag blev herefter sat til afstemning: 
 
I tilfælde af, at generalforsamlingen er enig med bestyrelsen i ikke at fortsætte opsparing 
til klimatilpasning, skal der tages stilling til, hvad der skal ske med de midler, som allerede 
er hensat i 2016 og 2017- 
 
Bestyrelsen foreslår, at det opsparede beløb, i alt 62.000 kr. forbliver hensat til klimatil-
pasningsaktiviteter. 
 
Stemmefordelingen blev: 
 
53 stemte Ja, 3 stemte Nej og nul stemte Blank (I alt afgivne stemmer 56). 
 



GRUNDEJERFORENINGEN 

ULLERØDPARK 

________________________________________________________________________ 
 
 
Resultatet betyder, at de 62.000 kr. forbliver hensat til klimatilpasningsaktiviteter. 
 
 
 
 
5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2018  
 
Kassereren gennemgik budgetforslaget og nævnte især, at udgiften til græsslåning var 
forøget grundet i det ekstra stykke græs mellem R100 og R200 serien. 
 
R112 pegede på, om beløbet på 9.300 kr. til rosenhækken var et fast beløb. Kassereren 
bekræftede dette. Beløbet var en opsparing til nedklipning af hækken ca. hvert 5 år. 
 
Budgettet blev herefter vedtaget og kontingentet for 2018 blev fastsat til 1.500 kr. 
 
 
6. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer (valgt for 2 år) 
 
Bestyrelsen havde ingen kandidater til de opslåede poster. Umiddelbart meldte der sig 
ikke kandidater, men efter en kort suspendering af generalforsamling meldte der sig 3 
kandidater til de enkelte poster. 
 
Som formand blev valgt Søren L. H. Mogensen, Rypevænget 107 
Som bestyrelsesmedlemmer blev valgt:  
Mads Z. Deleuran, Vagtelvænget 205 og Lars Eilgaard, Rypevænget 106 
 
 
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (valgt for 1 år) 
 
Som suppleanter blev valgt Ebbe Andersen, Sneppevænget 211 (genvalg) og Marianne Lind-
holdt, Vagtelvænget 109 
 
 
8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant (valgt for to år) 
 
Som revisor blev valgt Birger Jørgensen, Sneppevænget 110 (genvalg) og Elna Lenander, 
Sneppevænget 102 som revisorsuppleant (genvalg). 
 
 
9. Eventuelt 
 
Ebbe Andersen takkede Michael Schmidt Nielsen for hans 10 års virke som formand for 
foreningen og overrakte ham en erkendtlighed som tak for indsatsen. 
 
Han takkede også Charlotte Hundstrup, Allan Nielsen og Jørgen Dueholm for deres indsats 
i bestyrelsen igennem en længere årrække og overrakte ligeledes dem en erkendtlighed 
som tak for indsatsen. 
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R 108 oplyser, at de have bestilt en radonmåling til huset.  
 
V109 oplyser, at hun fik foretaget en måling i stue og gang, og at niveauet var under 
middel. Hun fremhæver, at udgiften var overkommelig. 
 
Dirigenten fastslog, at der ikke var yderligere under Eventuelt og overgav ordet til for-
manden. 
 
Formanden takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for hævet og 
generalforsamlingen sluttede kl. 20.55. 
 
Referatet er udarbejdet af Bent Christensen og Ebbe Andersen, og efterfølgende godkendt 
af bestyrelsen: 
 

 
Bestyrelsen består pr. 6. februar 2018 af: 
 
Søren L. H. Mogensen, formand - R107 
Marianne Winning, kasserer - R108 
Anne Madelung – S204 
Mads Z. Deleuran - V205 
Lars Eilgaard - R106 
 
Suppleanter 
Ebbe Andersen - S211 
Marianne Lindholdt - V109 
 
Revisorer 
Palle Pedersen - R109  
Birger Jørgensen – S110 
Revisorsuppleanter 
Elna Lenander - S102  
Mogens Hansen - R105 


