
Referat	  af	  den	  ordinære	  generalforsamling	  2010	  for	  Grundejerforeningen	  Mariehøj	  17/03-‐2010	  

1. Valg	  af	  dirigent	  
Beboeren	  i	  nr	  18	  blev	  foreslået	  og	  valgt.	  Nr.	  27	  meldte	  sig	  frivilligt	  som	  referent.	  

2. Formandens	  beretning	  
Beretning	  aflægges	  hvor	  formanden	  bla.	  mener	  at	  kontrakt	  med	  anlægsgartneren	  var	  
underskrevet	  uden	  hans	  accept,	  men	  dette	  var	  besluttet	  af	  forsamling	  i	  2009.	  Kassereren	  
valgt	  i	  2009	  var	  iflg.	  formanden	  kun	  for	  en	  1årig	  periode,	  	  og	  er	  derfor	  på	  valg	  igen.	  
Formanden	  har	  taget	  kontakt	  til	  andre	  gartnere	  for	  at	  indhente	  nye	  tilbud,	  nærmere	  om	  
dette	  under	  punkt	  5.	  Formanden	  mente	  at	  det	  prospekt	  arbejdsgruppen	  havde	  udsendt	  
sammen	  med	  indkaldelsen	  var	  for	  dyrt,	  dertil	  svarede	  forsamlingen	  at	  når	  man	  starter	  en	  
arbejdsgruppe	  med	  et	  projekt,	  så	  må	  man	  forvente	  en	  vis	  udgift,	  og	  samtidig	  var	  sidste	  års	  
flotte	  prospekt	  betalt	  af	  projektgruppen	  selv,	  derfor	  kan	  man	  måske	  sige	  der	  var	  tale	  om	  en	  
halv	  udgift.	  Formanden	  vil	  gerne	  vide	  om	  der	  er	  nogen	  tilstede	  der	  ikke	  er	  medlem	  af	  
foreningen,	  dette	  var	  ikke	  tilfældet.	  	  
Nr.	  9	  stiller	  spørgsmål	  til	  om	  bestyrelsen	  har	  fungeret	  som	  den	  skulle,	  og	  det	  har	  til	  tider	  ikke	  
været	  tilfældet.	  Nr.	  23	  advarer	  om	  at	  overtræde	  vedtægterne,	  da	  evt.	  
bestyrelsesmedlemmer	  kan	  blive	  draget	  personligt	  til	  ansvar.	  Nr.	  124	  fortæller	  at	  der	  er	  
holdt	  møde	  med	  formanden	  og	  projektgruppen,	  hvor	  det	  blev	  besluttet	  at	  der	  skulle	  laves	  et	  
oplæg	  ang.	  planer	  for	  fællesarealerne,	  og	  disse	  naturligvis	  koster	  lidt	  penge	  at	  få	  trykt.	  Nr.	  23	  
roser	  de	  meget	  flotte	  fællesarealer	  som	  foreningen	  nu	  er	  i	  besiddelse	  af	  og	  takker	  
arbejdsgruppen	  for	  deres	  store	  frivillige	  indsats.	  –	  Beretning	  godkendt.	  

3. Kasserer	  fremlægger	  regnskabet	  
Nr.	  124	  fortæller	  at	  budgettet	  for	  fællesarealer	  er	  overholdt	  og	  opgaverne	  udført	  til	  punkt	  og	  
prikke.	  Formanden	  mener	  at	  han	  kun	  havde	  skrevet	  under	  på	  betalinger	  for	  2009	  men	  en	  
betaling	  ligger	  til	  april	  2010.	  Der	  foreslås	  fra	  forsamlingen	  at	  man	  evt.	  flytter	  foreningens	  
regnskabsår	  hvis	  det	  er	  et	  problem	  at	  regninger	  løber	  udover	  regnskabsåret	  som	  det	  er	  pt.	  –	  
Regnskabet	  godkendt.	  

4. Nedlæggelse	  af	  foreningen	  
Formanden	  har	  undersøgt	  mulighederne	  og	  fortæller	  hvilke	  muligheder	  der	  er	  hvis	  det	  skulle	  
blive	  aktuelt,	  men	  det	  er	  dog	  ikke	  noget	  der	  kan	  lade	  sig	  gøre	  uden	  at	  det	  rent	  faktisk	  bliver	  
dyrere	  end	  nu.	  Nr.	  23	  opfordrer	  kraftigt	  til	  at	  foreningen	  fortsætter	  og	  mener	  at	  det	  kan	  
blive	  temmelig	  dyrt	  hvis	  kommunen	  skal	  overtage	  fællesarealerne.	  Det	  er	  set	  andre	  steder.	  
Nr.	  35	  spørger	  om	  muligheden	  for	  at	  få	  alle	  husstande	  ind	  i	  foreningen	  ved	  ejerskifter.	  Nr.	  29	  
opfordrer	  til	  at	  kontakte	  kommunen	  inden	  næste	  lokalplan	  for	  området	  skal	  vedtages,	  og	  på	  
den	  måde	  få	  alle	  til	  at	  være	  med.	  

5. Forslag	  fra	  arbejdsgruppen	  fremlægges	  
Arbejdsgruppen	  beretter	  bla.	  at	  gartneren	  havde	  begået	  en	  regnefejl	  sidste	  år,	  så	  prisen	  rent	  
faktisk	  skulle	  have	  været	  højere,	  men	  har	  naturligvis	  overholdt	  kontrakten.	  Havde	  man	  
indgået	  en	  5årig	  aftale	  kunne	  man	  have	  nydt	  godt	  af	  fejlen,	  men	  da	  det	  kun	  var	  en	  1	  årig	  vil	  
prisen	  derfor	  blive	  højere	  i	  fremtiden.	  To	  andre	  gartnere	  har	  indgivet	  tilbud.	  Det	  ene	  var	  
dobbelt	  så	  dyrt	  som	  nuværende,	  det	  andet	  var	  omtrent	  samme	  pris,	  dog	  ved	  en	  5årig	  aftale.	  
Flere	  bemærker	  at	  fællesarealerne	  er	  blevet	  rigtigt	  flotte,	  dog	  er	  der	  en	  beboer	  der	  mener	  at	  
fyrretræer	  er	  et	  forkert	  valg.	  Projektgruppen	  fortæller	  at	  det	  er	  bjergfyr,	  der	  vokser	  ganske	  
langsomt	  og	  derfor	  ikke	  skal	  fældes	  indenfor	  få	  år.	  Projektgruppen	  fortæller	  videre	  at	  man	  i	  
det	  nye	  forslag	  har	  valgt	  en	  bestemt	  art	  krokus	  og	  snepryd	  til	  bundbeplantningen,	  da	  disse	  
arter	  kommer	  frem	  i	  det	  tidlige	  forår	  og	  samtidigt	  er	  meget	  hårdføre.	  Det	  er	  en	  fordel	  for	  



småfuglenes	  fødekæde,	  hvilket	  vil	  give	  generelt	  bedre	  betingelser	  for	  både	  dyre-‐	  og	  
blomsterlivet	  i	  beboernes	  haver,	  samtidigt	  med	  at	  arealerne	  vil	  fremstå	  endnu	  flottere	  end	  
nu.	  Nr.	  25	  roser	  også	  arealerne	  og	  har	  hørt	  fra	  folk	  i	  andre	  foreninger	  at	  de	  også	  har	  
bemærket	  forskellen	  fra	  tidligere.	  Afstemning	  blev	  sat	  i	  gang	  for	  forslagene	  1-‐3	  og	  derefter	  
forslagene	  4-‐5.	  To	  personer	  havde	  medbragt	  en	  hel	  del	  fuldmagter	  og	  resultatet	  blev	  at	  
forslag	  1	  endte	  uafgjort	  med	  18	  for	  og	  18	  imod	  og	  kunne	  derfor	  ikke	  vedtages.	  Forslag	  2	  blev	  
vedtaget	  med	  31	  for.	  Der	  bliver	  altså	  ingen	  blomster	  eller	  andre	  nyetableringer	  på	  
fællesarealerne	  i	  år.	  Forslag	  nr.	  4	  blev	  vedtaget	  med	  20	  for	  og	  der	  vil	  derfor	  blive	  indgået	  en	  
5årig	  aftale	  med	  den	  nuværende	  gartner,	  som	  vil	  udløse	  en	  rabat	  i	  prisen,	  samt	  en	  fin	  
kontinuitet	  i	  arbejdet.	  Vil	  foreningen	  senere	  tilføje	  blomster	  eller	  andre	  nyetableringer,	  kan	  
dette	  blot	  tilføjes	  som	  tillæg	  til	  eksisterende	  kontrakt.	  

5.1 Forslag	  indgået	  efter	  udsendelse	  af	  indkaldelse	  
Det	  indstilles	  fra	  forsamlingen	  at	  det	  på	  næste	  års	  generalforsamling	  vedtages	  at	  der	  max	  må	  
medbringes	  1	  fuldmagt	  pr.	  fremmødt	  husstand,	  og	  at	  denne	  skal	  være	  specificeret	  for	  
hvilket/hvilke	  punkt/punkter	  på	  dagsordenen	  denne	  omhandler.	  

6. Fastlæggelse	  at	  kontingent	  for	  2010	  
Det	  vedtages	  at	  fastholde	  de	  nuværende	  450kr	  da	  man	  derved	  langsomt	  spiser	  af	  
egenkapitalen	  og	  barberer	  denne	  ned.	  

7. Kasserer	  gennemgår	  budgettet	  for	  2010	  
Det	  fremsendte	  budget	  godkendes,	  dog	  minus	  21600kr	  for	  nyetablering,	  der	  ikke	  blev	  
vedtaget	  i	  punkt	  5.	  	  

8. Valg	  af	  formand	  og	  kasserer	  
Uni	  Bull	  fra	  nr.	  35	  opstiller	  som	  ny	  formand	  og	  motiverer	  sin	  opstilling.	  Jørn	  Bundgaard	  fra	  
nr.	  29	  genopstiller	  som	  kasserer.	  Begge	  blev	  valgt	  af	  forsamlingen.	  

	  	  	  	  	  	  8.b	  	  	  Valg	  af	  nye	  bestyrelsesmedlemmer	  (3)	  
Opstillet	  og	  indvalgt	  blev	  Svend	  Erik	  Kofoed	  fra	  nr.	  23,	  Søren	  Boy	  Holst	  fra	  nr.	  27	  og	  Karin	  
Bundgaard	  fra	  nr.	  29	  

9. Valg	  af	  revisorer	  
Carsten	  Olsen	  nr.	  18	  genopstiller	  og	  vælges.	  Søren	  Kok	  Olsen	  nr.	  50	  vil	  blive	  spurgt	  af	  
bestyrelsen	  om	  han	  vil	  fortsætte.	  	  

10. Eventuelt	  
Den	  nye	  formand	  foreslår	  at	  oprette	  en	  hjemmeside	  med	  navnet	  mariehøj.dk	  hvor	  alle	  
foreningens	  medlemmer	  kan	  tildeles	  en	  mailadresse	  med	  deres	  husnr	  @	  mariehøj.dk	  –	  De	  
der	  ønsker	  det,	  kan	  så	  få	  referater,	  indkaldelser	  osv.	  denne	  vej	  igennem.	  Dem	  der	  ikke	  
tilmelder	  sig	  vil	  stadig	  få	  tingene	  i	  papirform	  som	  hidtil.	  	  
Nr.	  9	  nævner	  at	  der	  er	  en	  del	  støjproblemer	  fra	  motorvejen	  og	  nok	  også	  fra	  den	  kommende	  
jernbane	  og	  anmoder	  bestyrelsen	  om	  at	  kæmpe	  videre	  for	  støjvolde,	  støjdæmpende	  asfalt	  
belægning	  osv.	  Det	  opfordres	  at	  man	  bruger	  lokalmedierne	  til	  dette,	  for	  på	  den	  måde	  at	  
påvirke	  lokalpolitikerne.	  
Mødet	  blev	  hævet	  kl.	  22.10	  
	  
Vallensbæk,	  den	  24.	  marts	  2010	  
	  
	  
Carsten	  Olsen	  
Dirigent	  
	  

Uni	  Bull	  
Bestyrelsesformand	  
	  

Søren	  Boy	  Holst	  
Referent	  


