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GRUNDEJERFORENINGEN 

ULLERØDPARK 
 

 
 

Referat fra Ordinær generalforsamling 2016 
 

Tirsdag, den 9. februar 2016 kl. 19.30 på Kokkedal Skole Vest 
 
 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning fra bestyrelsens arbejde i 2015 
3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2015 
4. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer 
5. Forelæggelse af budget 2016 og fastsættelse af kontingent for 2016 
6. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer (valget er for to år) 
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (valget er for et år) 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant (valget er for to år) 
9. Eventuelt 
 
 

 
 
I alt var 27 (44%) huse repræsenteret ved generalforsamlingen - heraf to ved fuldmagt. 
 
Velkomst 
Efter velkomst til den ordinære generalforsamling 2016 gik formand Michael Schmidt Nielsen (FM) 
straks videre til første punkt på dagsordenen – nemlig valget af dirigent. 
 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Peter Jepsen (DIR), R108. Der var ikke andre forslag og Peter blev valgt med 
applaus. 
 
DIR takkede for valget og konstaterede at den ordinære generalforsamling var lovligt indkaldt, 
som det fremgår af vedtægterne. 
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2.  Formandens beretning 
Året 2015 har været et stille og roligt år i grundejerforeningen. Det er jo også dejligt at opleve 
et år uden de store udfordringer, problemer eller sager der fylder. Det er dejligt at være en del 
af en forening, hvor trivsel fylder meget mere end utilfredshed. 
 
Bestyrelsens arbejde 
Vi har haft syv bestyrelsesmøder, hvor vi har arbejdet med driften af foreningen og planlagt og 
holdt de få fælles arrangementer, som efterhånden er en tradition hos os. Bestyrelsen består af 
fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter – der i bund og grund også fungerer som bestyrel-
sesmedlemmer, idet de indgår på lige fod med os andre – lige på nær, hvis der skal stemmes om 
emner, men det har vi ikke været ude for, så faktisk er vi syv fungerende medlemmer i bestyrel-
sen. 
 
Havedagen 
I maj måned holdt vi årets Havedag, som nu var tredje år i træk og hvor vi igen kunne mønstre 
over 20 grundejere. Det kunne selvfølgelig godt være endnu bedre besøgt, og vi håber da også at 
rygterne fortæller, at vi faktisk hygger os sammen om arbejdet – og ikke mindst når vi slutter af 
med lidt varmt fra grillen en kold øl eller to, og ikke mindst en dejlig grundejerforeningssnak.  
 
Vi har også planlagt en Havedag i 2016, og I kan allerede sætte kryds i kalenderen, søndag den 
29. Maj. Vi starter klokken 10, som vi plejer, og så arbejder vi tre timer, hvorefter grillen tæn-
des hos en grundejer – måske på et af fællesarealerne, eller som sidste år, hvor vi sad på Rype-
vængets dejlige hyggeplads. 
 
Sankt Hans 
I juni var vi atter samlet om Sankt Hans-bålet. Også en tradition, der vist nok har varet i de fle-
ste år foreningen har eksisteret. Vi havde flyttet bålstart til lidt tidligere, både fordi det var en 
hverdag, men også i håbet om at flere børn ville kunne deltage. Men enten har vi ikke så mange 
børn eller også trækker Sankt Hans-bålet ikke så megen opmærksomhed. Vi prøver igen i år, og 
håber på lidt bedre tilslutning. Og det kan jo ikke være datoen der kommer bag på nogen – det 
er jo som altid den 23. juni. 
 
Dispensationen 
Arbejdet med at få justeret kommunens Lokalplan 44A er færdig og dispensationen er sendt ud 
elektronisk til alle grundejere. Arbejdet har været en del år undervejs, og startede med lidt 
flere punkter end den endte med. Antallet af punkter blev barberet ned del på generalforsam-
lingen, hvor der blev stemt om dem, og efterfølgende hos kommunen, da de jo har den endelige 
ret til at afgøre om hvorvidt punktet egner sig til at indgå i en dispensation eller ej. 
 
Nu er dispensationen så en realitet, og jeg skal lige gøre opmærksom på, at selve lokalplanen 
ikke bliver revideret eller skrevet om, men at dispensationen udelukkende er beskrevet i tillæg-
get til Lokalplan 44A, som du også finder på foreningen hjemmeside. 
 
Dispensationen omhandler primært emner som maling, hegn og låger.  
 
Og årsagen til at dette arbejde oprindeligt blev iværksat er jo, at der allerede var grundejere, 
der på eget initiativ havde gennemført flere ting som stred imod i lokalplanens indhold. Det er 
naturligvis ikke i orden, at der opstår disse anarkistiske tendenser, og slet ikke når man så mener 
at ”hvis de andre må noget, så må jeg vel også noget andet”. Det er en kedelig tendens, som vi 
fra bestyrelsen slet ikke kan stå inde for.  
 
Når det er sagt så hverken kan eller vil vi som bestyrelse fungere som lokalt politi. Det er såle-
des op til jer som grundejere at sikre at vi fremadrettet stadig bor i et attraktivt område, som 
ser pænt ud og som opfylder de regler som vi har accepteret da vi hver især købte huset – og 
som stadig gælder i fremtiden. Dog har vi nu lempelserne som vi kan henvise til. 
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Fjernvarmen 
Vi fik for et par år siden lagt ny fjernvarmeinstallation ind, og det har både været godt, men 
også frustrerende, idet flere grundejere stadig oplever et forhøjet forbrug grundet, at måleren 
nu blevet flyttet uden for huset, og dermed er vi som grundejere blevet pålagt at betale for var-
meforbrug over en længere afstand end vi har været vant til tidligere. 
 
Skjold i R117 er en ihærdig mand, som også har forstand på varme-teknik – og dermed kan sætte 
spørgsmålstegn ved det gennemførte arbejde som Nordforbrænding eller Nordfors, som det hed-
der nu, har stået for. Skjold er nu i dialog med kommunens borgmester, idet det er meget svært 
at trænge igennem til Nordfors ledelse. 
 
Det kan jo heller ikke passe, at vi som grundejere skal stilles ringere med en ny installation i for-
hold til hvad vi havde før. Det arbejder Skjold videre med, og vi kan håbe på, at hans argumen-
ter og kompetencer kan ændre lidt ved den fremtidige fjernvarmesituation hos os. Og jeg vil 
gerne benytte lejligheden til at takke Skjold for hans vedholdenhed og hans gå-på-mod med 
denne opgave. 
 
Fugtige fællesarealer 
De globale vejrforhold sætter efterhånden også sit præg på vores grundejerforening. Med det 
mener jeg, at vores fællesarealer er blevet mere fugtige igennem de sidste 5 til 10 år. Det bety-
der, at der oftere står vand på arealerne, hvilket jo med tiden kan betyde at vores huse bliver 
mere fugtige. 
 
Vi har enkelte små dræn, der blev etableret ved grundejerforeningens start, men disse dræn ser 
ikke ud til at kunne klare de vandmængder der kommer.  
 
Vi har dog også bemærket, at flere grundejere afleder vand direkte ud på deres grund og der-
med også ud på fællesarealerne. Det er selvfølgelig ikke med til at gøre situationen bedre, og 
derfor henstiller vi til at vand opsamles i beholdere og anvendes til have- og blomstervanding el-
ler at afvandingen sker direkte til kloakken. 
 
Bestyrelsen lægger i år op til, at generalforsamlingen forholder sig til denne problematik, så vi 
ikke efterfølgende bliver overrasket over manglende handlingsevne. Forslaget kommer vi tilbage 
til senere på mødet. 
 
Hjemmesiden 
Vores hjemmeside anvendes mere og mere. Vi kan dog ikke se hvem der anvender den, så det 
kan både være jer som grundejere og udefra kommende der interesserer sig for hvad der foregår 
hos os – eller bliver inspireret til at bo i vores område. 
 
Hjemmesiden har udviklet sig fra i gennemsnit at have 8 besøg pr. dag i 2013 til 19 besøg i 2016. 
Der er altså en ganske pæn trafik på siden, og det er vi glade for at opleve. Derfor vil vi også 
gerne opfordre til, at hvis I har ideer til emner eller temaer, som I kunne tænke jer blev en del 
af hjemmesidens indhold, så send os mail og beskriv din idé – dog begrænser kreativiteten sig til, 
at det ikke bør kræve daglige eller ugentlige opdateringer, men man kunne jo godt forestille sig 
at grundejere der fx sætter deres hus til salg får lidt plads her lokalt, og med et link til den 
valgte ejendomsmægler. 
 
Afslutningsvis 
Og det får mig til at nævne at vi i 2015 har fået tre nye beboere. 
 
Det er altid rart når vi får nye beboere – ikke fordi vi har været kede af de gamle, men det er 
nok også sundt for et område at få lidt nyt blod – og ikke mindst når det er unge mennesker og 
måske også lidt flere børn. 
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Og vi kan også vente os flere nye grundejere, idet der er flere huse til salg i vores forening – så 
mon ikke 2016 kommer til at byde velkommen til endnu 2-3 familier. 
 
Jeg vil gerne slutte min beretning af med, at takke bestyrelsens medlemmer for et godt og vær-
difuldt samarbejde, som jeg håber vil fortsætte i 2016 og mange år frem. 
 
Der var ingen spørgsmål til beretningen.  
 
R109 oplyste, at hvis man googler ”Grundejerforeningen Ullerødpark” – så kommer den tidligere 
formands navn frem. FM tjekker det og retter det hvis det er muligt. 
 
Beretningen blev godkendt med applaus. 
 
 
3. Forelæggelse og godkendelse af ”Regnskab 2015” 
Kassereren havde følgende kommentarer til omkostninger vedr. Fællesarealerne: 
 
I Gartnerservice kr. 69.000 indeholder kr. 47.000 til græsslåning og kr. 22.000 til beskæring. 
Under posten Andet indgår kr. 3.600 for kamerainspektion af dræn samt udgifter til Havedag. 
 
Der var ingen spørgsmål til ”Regnskabet 2015” som herefter blev godkendt. 
 
 
4. Indkomne forslag  
Der var kun modtaget et forslag – stillet af bestyrelsen – vedrørende investering i afvanding 
og/eller dræn af fællesarealer. 
 
Formanden redegjorde for baggrunden for forslaget herunder: 

• rettidig omhu af bestyrelsen for at imødekomme berørte beboere  
• start på opsparing med kr. 500 pr. parcel pr. år 
• dræn etableret for mange år siden – måske helt tilbage i byggetiden 
• brug af store maskiner på jorden trykker jorden sammen (nedlæggelse af nye 

fjernvarmerør samt græsslåning) 
• drænet er spulet – men stadig meget fugtigt 
• fået tilbud fra kloakmestre med løsning til ca. kr. 80.000 

 
Dirigenten åbnede for spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen. Der var en livlig debat, hvor 
dialogen var centreret om: 
 
Hvad er årsagen, hvem har ansvaret:  

• R101: Der er stor sø mellem R100 og R200. Hvem ejer dette areal? FM svar: Vi de-
ler det de to grundejerforeninger imellem. 

• R112: I alle årene har man kunnet løbe på skøjter mellem R100 og R200. Kan fug-
tige områder skyldes den nyslyngede å? 

• S101: I S100 har der været vand i kælderen (30 cm). Har selv ofret kr. 10.000 på 
dræn på fællesareal ved eget hus. Vil ikke betale til opsparing. Opfordrer hver en-
kelt grundejer om at efterse eget omfangsdræn. 

• V110: Jorden er blevet vådere gennem årene – især efter nedlæggelse af nye 
fjernvarmerør. Nordskrænten har en kilde som R101 anfører løber ud på offentlig 
vej. Jellerød Have har også en kilde – de har selv betalt for dræning. 

• R112: Opfordrer til at bestyrelsen kontakter kommunen og spørger til dette ansvar 
• S211: Byggeriet på Slotsbakken presser på området 
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Forslagets formulering: 
Der var lidt skepsis i forhold til formulering af forslaget. Nogle udtalte, at forslaget skulle formu-
leres bredere og andre mente at det var uheldigt at Vagtelvænget var nævnt i baggrunden for 
forslaget.  
 
GF blev suspenderet i 10 minutter, hvorefter FM meddelte af bestyrelsen trak forslaget. 
 
 
5. Fastsættelse af Budget 2016 og kommende kontingent for 2016 
Kassereren gennemgik ”Budget 2016”. DIR meddelte, at Budget 2 ville blive sat til afstemning 
først (skriftlig). I Budget 2 er der for 2016 indregnet et kontingent på kr. 2.000 (mod tidl. kr. 
1.500) – i alt kr. 31.000 som bliver hensat til klimatilpasninger. Posten ”Gartnerservice” under 
punktet ”Fællesarealer” er ændret til ”Pleje af fællesarealer” og fremover indeholder denne 
post samtlige udgifter til pleje af fællesarealerne – også udgifter i forbindelse med havedage. 
 
Budget 2 blev vedtaget med 38 stemmer for og 16 stemmer imod.  
Det betyder, at kontingentet for 2016 er fastsat til kr. 2.000. 
 
 
6. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer. 
Formand Michael Schmidt Nielsen S108 blev genvalgt som formand de kommende to år. 
Ligeledes blev Allan Nielsen V110 og Charlotte Hundstrup R111 genvalgt for to år. 
 
 
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 
Anne Madelung S204 blev genvalgt. Nyvalgt blev Jørgen Dueholm R115. 
 
 
8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant. 
Birger Jørgensen S110 (revisor) og Elna Lenander S102 (revisorsuppleant) blev genvalgt for to år. 
 
 
9. Eventuelt 
FM takkede Søren Mogensen for hans indsats som suppleant i bestyrelsen. 
 
 
Derefter takkede FM for god ro og orden og den ordinære generalforsamling sluttede kl. 21.10. 
Referatet er udarbejdet af Charlotte Hundstrup og Bent Christensen og efterfølgende godkendt 
af bestyrelsen 
 
Kokkedal, den 28. februar 2016 
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Bestyrelsens sammensætning gældende fra den 9. februar 2016 
 
Michael Schmidt Nielsen, formand - S108 
Marianne Winning, kasserer - R108 
Birthe Næs - S110 
Allan Nielsen – V110 
Charlotte Hundstrup - R111 
 
Suppleanter 
Jørgen Dueholm - R115 
Anne Madelung – S204 
 
Revisorer 
Palle Pedersen - R109  
Birger Jørgensen – S110  
 
Revisorsuppleanter 
Elna Lenander - S102 
Mogens Hansen - R105 
 


