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GRUNDEJERFORENINGEN 

ULLERØDPARK 
 
 

Referat af ordinær generalforsamling 
 

Tirsdag, den 7. februar 2017 kl. 19.30 
på Kokkedal Skole Vest 

 

 
 
I alt var 29 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf fire ved fuldmagt. 
 
Velkomst 
Efter velkomst til Generalforsamling 2017 gik formand Michael Schmidt Nielsen (FM) straks videre 
til punkt 1 på dagens dagsordenen – nemlig valg af dirigent. 

 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning fra bestyrelsens arbejde i 2016 
3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab 2016 
4. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer 
5. Forelæggelse af Budget 2017 og fastsættelse af kontingent for 2017 
6. Valg af kasserer og ét bestyrelsesmedlem (valgt for to år) 
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (valgt for et år) 
8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant (valgt for to år) 
9. Eventuelt 

 
 
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. 
 
 
2.  Formandens beretning 
”Så gik der atter et år, og 2016 blev et roligt og godt år i grundejerforeningen uden de store pro-
blemer eller projekter. 
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Havedag 
Vi havde planlagt en havedag i maj måned, men blev desværre nød til at aflyse den pga. mang-
lende tilmeldinger. Det er jo frivilligt om man ønsker at deltage, men det er jo også i fælles in-
teresse at vi minimerer vores gartneromkostninger. Derfor valgte vi også at udskyde havedagen 
til efteråret, og her valgte lidt flere at deltage.  
 
Desværre er det kun mindre end en tredjedel af husene der er repræsenteret, og det er ærger-
ligt, når vi faktisk melder datoen ud i god tid. Man kan jo hurtigt regne ud hvad det er vi i reali-
teten sparer. Vi var 22 personer der arbejdede i 3 timer – altså 66 timer, og hvis vi siger at en 
gartner tager 375 kr i timen svarer det til en regning på 25.000 kr, som vi har sparet grundejer-
foreningen for – og så er det vist lavt sat. Så der er altså mange penge at hente, da det faktisk 
svarer til en omkostningsbesparelse på 400 kr per husstand. Tænk hvad vi kunne spare, hvis vi 
var lidt flere? 
 
Sankt Hans 
Traditionen tro holdt vi Sankt Hans i år. Atter blev der bygget et flot bål på vores bålplads på 
fællesarealet. Vi var også nogenlunde heldige med vejret, det regnede lidt, men alligevel var en 
del mødt op og fulgte heksen på vej til Bloksbjerg. 
 
Jeg vil gerne takke bålbyggerne for det flotte bål, og at de sørgede for at vi havde en heks som 
vi kunne sende til Bloksbjerg. 
 
Nabohjælp & Indbrud 
Vi havde desværre et par indbrud i 2016. Det er altid træls på godt jysk, at folk ikke vil se for-
skel på dit og mit. Vi har en fælles opgave i at hjælpe hinanden med at holde øje med hvad der 
sker i området. En god idé er at orientere naboerne om ferie eller andre perioder hvor man ikke 
er hjemme. Nabohjælp er også en mulighed, og vi har fx i Sneppevænget 100 købt et Nabo-
hjælp-skilt og flere af os har tilmeldt os ordningen med sms-service. Alt sammen for at gøre det 
lidt sværere for tyvene, men også for at orientere hinanden om hvem der er hjemme. 
 
Vandprojekt 
Vores vandprojekt har ikke udviklet sig så meget i løbet af 2016. Dog har vi i en samtale med 
kommunen fået at vide, at vi ikke skal regne med at få tilladelse til at etablere et kloaktilsluttet 
dræn. Det ønsker de ikke, men opfordrer os til at tænke alternativt i form af faskiner, naturlige 
dræn og lignende. 
 
Vores nabogrundejerforening har fået lov til at gennemføre en prøveboring på vores del af fæl-
lesarealet, der ligger mellem Rypevænget 100 og GF Ullerødhave. Denne prøveboring har de selv 
finansieret, idet vi ikke ønskede at anvende vores opsparede midler til dette formål. 
 
Rapporten som GF Ullerødhave har fået udarbejdet viser, at for kraftig dræning af området kan 
betyde at bebyggelsen kan risikere at sætte sig – dvs at husene kan begynde at slå revner. De er 
således ikke ligeså interesseret i at gennemføre en totaldræning, men måske at etablere en min-
dre sø, der kan opsamle noget af overfladevandet fra vintersøerne. Dette projekt arbejder de 
videre med, og ligeledes har de indikeret, at de gerne ville stå for projektet og samtidig finan-
siere det. Vi afventer en projektbeskrivelse fra dem. 
 
For vores eget vedkommende vil vi gerne arbejde videre med alternative afvandingsløsninger, 
såfremt der stadig er stemning herfor blandt jer som grundejere. 
 
Overholdelse af lokalplanen 
Tolkningen og efterlevelsen af vores lokalplan volder til stadighed problemer i vores grundejer-
forening. Deklarationen og Lokalplan 44A er oprindelig tiltænkt et formål, hvor vi sammen sikrer 
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at vores område fremtræder pænt og ensartet. Det betyder, at vi forhindres i at foretage æn-
dringer der for så vidt kan have fornuftige og praktiske formål, men som ifølge Lokalplan 44A 
ikke er tilladt. 
 
Vi forsøgte for et par år siden, at få gennemført lidt dispensationer og tilpasninger, der gjorde at 
indholdet og formuleringerne ikke var så restriktive. Vi kom også igennem med en del af dem, 
som nu er udkommet som et Tillæg til Lokalplanen, og som også kan findes på vores hjemme-
side. Men disse ændringer og tilføjelser opfylder langt fra det behov, og ikke mindst de allerede 
foretagne ulovligheder der er gennemført – for nogle grundejeres vedkommende for mange år 
siden, men som til stadighed gennemføres uden hensyntagen til lokalplanens indhold. 
 
At nogle grundejere har valgt at tilsidesætte lokalplanens indhold og formål legaliserer jo ikke, 
at andre også bare kan gøre hvad der passer dem. Og det de allerede har gjort bliver ikke lovligt 
fordi det ikke bliver fjernet. 
 
Vi har som grundejerforening en påtaleret, men vi har ikke den juridiske ret til, at forlange at 
ulovlighederne bliver bragt i orden – det er kommunen der har denne ret, hvis de ønsker at 
håndhæve den. 
 
Vi får til tider forespørgsler fra grundejere der spørger om man må ændre det ene og det andet, 
og der har vi som bestyrelse kun mulighed for at svare ud fra hvad lokalplanen foreskriver. Så 
selvom de ting de ønsker at ændre allerede er gennemført hos andre grundejere, så kan vi ikke 
tillade og lade som om at det er lovligt – for det er det ikke. 
 
Vi har bedt kommunen om at uddybe enkelte formuleringer i lokalplanen, så vi nemmere kan 
forklare hvad der menes. Svaret på dette afventer vi stadig. Måske skulle vi overveje en ”Spørgs-
mål/Svar-rubrik” på vores hjemmeside, der giver svar på de mest forekommende spørgsmål. 
 
Fjernvarme & Skjold 
Vores nye fjernvarme er ikke en ubetinget succes, og efter vores opfattelse i bestyrelsen har den 
nye fjernvarmeinstallation kun har øget de samlede varmeudgifter. 
 
Skjold i Rypevænget 117 er løbende i dialog med Norfors (tidligere Nordforbrænding) og Fre-
densborg kommune, og senest har han undersøgt og dokumenteret, at fx er varmeforbruget i 
sommermånederne, hvor man har slukket for varmen, og således kun anvender fjernvarme til 
varmt vand, er steget anseeligt.  
 
Fx kan jeg selv konstatere, at vores varmeforbrug (i S108) i perioden 2008-2011 i gennemsnit var 
på 0,75 MWh, men at det er steget til et gennemsnit på 1,22 MWh i perioden for 2012-2016. 
Altså et gennemsnitligt merforbrug på 63 procent (tankevækkende). 
 
Jeg vil gerne takke Skjold for hans ihærdighed med, at udfordre såvel Norfors som kommunen på 
denne front. Det kan jo ikke være rigtigt, at nye installationer og bedre rørisolering skal koste 
forbrugerne ekstra varmekroner. 
 
Hjemmeside & Mailservice 
Vores hjemmeside bliver brugt aktivt. I 2015 var der cirka 4.000 besøg på hjemmesiden, og i 
2016 er dette steget 42 procent til nu 5.700 årlige besøg. Det er faktisk ret mange, og det tyder 
da bestemt på, at det er en kanal der bruges når man gerne vil vide mere om vores dejlige be-
byggelse. 
 
Måske er hjemmesiden også en genvej, hvis man googler efter en ny bolig – så kan man lige læse 
lidt om hvem vi er, hvordan tingene foregår hos os, og ikke mindst hvordan økonomien ser ud 
mm. Flere ejendomsmæglere har også aktivt anvendt vores hjemmeside. 
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Og også vores MailService er efterhånden godt etableret og velfungerende. Kun fire husstande i 
grundejerforeningen har ikke tilmeldt sig. Det kan både skyldes, at man ikke har nogen compu-
ter, men også at man ikke ønsker denne form for elektronisk kontakt. 
 
Vi vedtog for et par år siden, at vi udelukkende ville kommunikere via mail og hjemmesiden, 
men i år er det altså første gang, at vi kun har indkaldt til generalforsamling via disse kanaler – 
ellers har vi tidligere også delt materialet rundt på papir. Det har indtil nu ikke været et pro-
blem, og det håber vi heller ikke at det bliver fremadrettet. 
 
Dropbox & Arkiv 
Men vi er blevet endnu mere digitale og elektroniske i vores lille forening. Vi har fået skannet 
foreningens historiske dokumenter og lagt dem godt tilrettet oppe i ”skyen” som det populært 
hedder – nærmere bestemt i et system kaldet Dropbox. Her har bestyrelsen adgang til de skan-
nede dokumenter – ligesom man tidligere havde adgang til protokoller og lignende i fysisk form, 
hvis man ønskede dette. Det betyder også, at de mange arkivkasser er blevet arkiveret lodret – 
og dermed har vi ingen lagerproblemer fremadrettet. 
 
Jeg vil gerne takke vores revisor Palle Pedersen for hjælpen med at skanne de mange dokumen-
ter. 
 
Bestyrelsesarbejdet 
Jeg vil gerne slutte med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde, hvor vi hver især bidrager 
med det vi er gode til. Vi har holdt syv bestyrelsesmøder henover året, dog altid lidt mere kon-
centreret omkring generalforsamlingen. Jeg ser frem til et nyt godt år, hvor vi forhåbentlig sta-
dig kan opretholde en god ro og orden i vores lille forening. 
 
Nu skriver vi 2017 – et nyt år med nye muligheder, men også med de opgaver og udfordringer, 
som vi ikke fik fuldført eller løst i det gamle.” 
 
 
Kommentarer til beretningen: 
R109 ville gerne have præciseret hvor der er foretaget prøveboring, men FM foreslår at gemme 
dette emne til Eventuelt – pkt. 9. 
 
V203 beretter om store vandproblemer i sin krybekælder. Konstant ca. 20 cm året rundt. 
FM svarer, at det vand der findes på de enkelte parceller er grundejerens vand og dermed eget 
ansvar, men at der rundt om alle huse er etableret omfangsdræn, som måske trænger til at blive 
renset/repareret. Men vand på fællesarealerne er grundejerforeningens fælles ansvar. Derfor 
blev der i 2016 startet en opsparing til ”Klimaændringer”, hvor vand på fællesarealerne kommer 
ind under. Bestyrelsen har fået et tilbud, der svarer til tre års opsparing. 
 
V117 har været på tur mellem V100- og V200-serien og der stod dags dato intet vand, men der 
var mudret. Årsagen til vores fugtige arealer skyldes et traktoselag. Kommunen anbefaler en 
brønd og at der graves igennem dette lag – dvs. ned i 120-150 cm’s dybde. 
R108 fortæller, at det er en meget bekostelig affære at få drænet vores fællesarealer – mellem 
0,5 og 1 mio. 
V212 har tidligere haft meget vand på sin græsplæne, men valgte at få drænet ekstra og etable-
ret en faskine. Det hjalp. Men fortæller også, at det er en god idé at aftale med naboer så man 
kan lave noget fælles for at få den optimale effekt. 
 
Beretningen blev godkendt med applaus. 
 
 
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2016 
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab og bemærkede at der samlet set er et pænt 
overskud.  
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På indtægtssiden er der kommet tre nye grundeejere og på udgiftssiden er beskæringen af træer 
og buske udskudt til 2017, bankudgifter og bestyrelsesfesten blev billigere end planlagt. 
 
V203 vil gerne høre om vængepenge og om det er muligt at søge om ekstra midler, idet der er et 
ønske om en renovering af P-pladsen i V200-serien.  
FM fortæller, at det er en fælles beslutning på vænget at foretage store ændringer. 
S204 henviser til hjemmesiden, hvor der findes en formular til ansøgning om ekstra penge. Blan-
ketten skal underskrives/godkendes af mindst halvdelen af vængets beboere. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
4. Indkomne forslag  
 
Bestyrelsens Forslag 1 – Beskæring af rosenhæk 
FM ridser kort forslaget op. Skal der ske beskæring af rosenhækken i 2017 eller 2018. Bestyrel-
sen har fået et tilbud fra gartneren, der lyder på kr. 37.000. I 2015 har det været nødvendigt at 
klippe hækken på indersiden i Vagtelvænget for at gartneren kunne slå græs – pris kr. 15.000 
 
R109 mener at gartneren er for dyr og vil gerne kontakte en anden for et bedre tilbud. 
R117 mener der er en besparelse i at vente yderligere et år og hvis gartneren mener, at han ikke 
kan slå græs under hækken, så er det underordnet, da der heller ikke kan gro noget her. 
FM foreslår, at gartneren også tages med på råd. Det er trods alt ham, der klipper vores græs. 
Desuden bør vi ikke vente for længe, fordi vores udvendige hæk kan kommunen stille krav om at 
holde væk fra ”fortovet”. 
Marianne W. opfordrer til at man spørger de grundejere, der har have op til Ullerødgårdsvej. 
S213 gør opmærksom på at hækken jo også er med til at tage støv og støj. 
S110 mener at hækken skal væk - men man skal også overveje, hvad der er bedst. 
 
Forslaget kom til afstemning: 13 var for beskæring 2017 og 10 var imod. 
 
Bestyrelsens Forslag 2 – Skal rosenhækken erstattes af en bøgehæk 
R109 er imod rydning af rosenhækken. Den virker præventivt over for ubudne gæster. 
R101 mener, at en bøgehæk skal klippes hvert år og desuden menes, at dem der bor op mod Ul-
lerødgårdsvej – specielt Rypevænget – selv bør klippe og holde hækken på indersiden. 
S102 spørger om en bøgehæk stikker. 
S213 opfordrer til, at der på næste havedag tages fat på rosenhækken. 
FM fortæller, at en mulig bøgehæk vil blive plantet pæn og stor og at den er lettere at vedlige-
holde. Bestyrelsen har dog ikke fået nogen pris på vedligeholdelsen af bøgehækken.  
Det er vigtigt, at rosenhækken står pænt og at den vedligeholdes på fællesarealet. Så det er 
gartneren, der skal klippe denne (i det omfang han kan komme til). 
  
Forslaget blev forkastet med overvejende flertal. 
 
S107’s forslag: Opsætning af solfanger 
FM skitserer forslaget, idet forslagsgiver ikke er til stede. S107 vil gerne opfordre til en dialog 
om emnet. FM tilslutter sig en dialog, så resultatet bliver ensartet. Måske kan man som enkelt 
grundejer få dispensation fra kommunen – men hvorfor ikke gå efter en fælles løsning. 
S202 roser S107 for initiativet og vil gerne være med i en dialoggruppe med S107. 
S213 synes også det er en god idé med dialog - også sammen med kommunen. Da der findes otte 
grundejerforeninger med samme type huse, kan det være at GF Ullerødpark kan drage erfaringer 
fra dem. 
R109 opfordrer til, at man spørger kommunen og vil også gerne være en del af dialoggruppen. 
 
Resultat af udvalgsarbejdet og forslag kommer på Generalforsamling 2018. 
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5. Fastsættelse af budget og kontingent 
Kassereren fremlægger to budgetter for 2017 – et med og et uden klimaopsparing. 
 
R117 opfordrer til at sidste års opsparing bør tilbagebetales i 2017. 
FM fortæller, at dette ikke kan lade sig gøre, da dette var en beslutning der blev taget i 2016 og 
at der ikke er indkommet et forslag om ændringer til budgettet. 
 
Budget 1 med fortsat klimaopsparing blev vedtaget med 26 for og to imod.  
Det betyder, at foreningens kontingent for 2017 er fastsat til kr. 2.000. 
 
 
6. Valg af kasserer og ét bestyrelsesmedlem 
Valg af kasserer: Marianne Winning R108 
Valg af bestyrelsesmedlem: Anne Madelung S204 
 
 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
Valg af 1. suppleant: Jørgen Dueholm R115 
Valg af 2. suppleant: Ebbe Andersen S213 
 
 
8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant 
Valg af revisor: Palle Pedersen R109 
Valg af revisor suppleant: Mogens Hansen R105 
 
 
9. Eventuelt 

 
Vandprojektet foreslået af GF Ullerødhave (GFUH) 
FM fortæller kort om vandprojektet på fællesarealet ved Rypevænget og GFUH. GFUH har fore-
taget prøveboringer på fællesarealet mellem R100 og GFUH. Rapporten har vi endnu ikke set. FM 
i GFUH har fortalt, at det ikke nødvendigvis er en god idé at dræne området, da deres huse er 
bygget på en betonplatform og ved en total dræning vil der kunne ske sætninger af deres huse. 
Derfor foreslår GFUH at der etableres en fire meter bred rende som beplantes med lave vand-
planter. GFUH vil bekoste og gennemføre etableringen af projektet samt den efterfølgende ved-
ligeholdelsen af vandarealet. GFUH har indhentet et tilbud – pris: ca. 100.000. Prøveboringerne 
indikerer, hvor det skal etableres. 
 
Kommentarer til projektet: 
R109 opfordrer til at der laves en skriftlig aftale.  
R108 mener, at projektet måske kan bruges som pilotprojekt for vores egne udfordringer. 
R117 er glad for det vand der er her, da det er en fin skøjtebane for børn. 
S204 mener, at det bør være de grundejere, der bor op til arealet, der skal bestemme. 
 
Flere stemmer for projektet. Det er almindeligt at løse sådanne udfordringer på denne måde – se 
fx på København - andre synes det er en dårlig idé og stemmer imod. 
R115 mener, at det gør fællesarealet mindre anvendeligt. Foretrækker en faskine. 
R117 lægger op til at nabogrundejerforeningen bør etablere omfangsdræn omkring deres huse. 
R114 Bedet skal etableres så det tilgodeser børns leg. 
 
FM forstår ikke, at nogle går imod projektet med at få fjernet vandet, idet der i 2016 blev stemt 
for et lignende projekt hos os. 
 
Se skitsen fra GF Ullerødhaves forslag til vandprojekt nederst i referatet 
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Fjernvarmeinstallationen 
Skjold i R117 er aktiv i forbindelse med vores ekstra omkostninger til fjernvarmen efter de nye 
rørføringer. Skjold har konstateret et merforbrug om sommeren, hvor der kun bruges opvarm-
ning til varmt vand på 48 procent og en stigning på årsbasis på 20 procent. Merforbruget skyldes 
vores længere stikledninger fra de tidligere to meter er 20 meter i dag. Det bevirker, at vores 
varmtvandsbeholder bliver unødigt afkølet og det kræver så igen en ekstra opstart til opvarm-
ning af vandet. Norfors (tidl. Nordforbrænding) skulle have efterisoleret, men det er ikke godt 
nok. Skjold vil med Bygningsreglementet i hånden opfordre til, at målerne bliver flyttet tilbage 
til varmecentralen/varmerum. 
 
 
Afslutning af generalforsamlingen 
FM takker for god ro og orden. En speciel tak til Birthe Næs for sin store indsats i bestyrelsen. 
Ligeledes en stor tak til Charlotte Hundstrup og Marianne Winning for dejlige sandwichs. 
 
Generalforsamlingen slutter kl. 21.50 
 
 
Referatet er udarbejdet af Bent Christensen og Charlotte Hundstrup og efterfølgende godkendt 
af bestyrelsen: 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Michael Schmidt Nielsen, formand   Marianne Winning, kasserer 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Charlotte Hundstrup, næstformand  Birthe Næs 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Allan Nielsen      Peter Jepsen, dirigent 
 
 
 
Bestyrelsen pr. 7. februar 2017 
 
Michael Schmidt Nielsen, formand - S108 
Marianne Winning, kasserer - R108 
Anne Madelung – S204 
Allan Nielsen – V110 
Charlotte Hundstrup - R111 
 
Suppleanter 
Jørgen Dueholm - R115 
Ebbe Andersen - S213 
 
Revisorer 
Palle Pedersen - R109  
Birger Jørgensen – S110  
 
Revisorsuppleanter 
Elna Lenander - S102 
Mogens Hansen - R105 
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Skitse over Grundejerforeningen Ullerødhaves forslag til løsning af vintersø: 
 
 
 
 


