
Grundejerforeningen Mariehøj 

Bestyrelsesmøde                                                                                             

 

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 5, juli kl. 14.00 

på adressen Nørrebred 23, 

 

 

1. Referat fra grundejerforeningens generalforsamling. 
 

 Grundejerforeningen afholdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 29. marts  

 2012. Efterfølgende er såvel referat som ny kontingentopkrævning fremsendt til hvert 

 enkelt medlem den 30. april 2012, der er ikke fremkommet bemærkninger fra med- 

   lemmerne af referatets indhold.   Ingen bemærkninger          

 

2. DK Hostmaster   mariehøj.dk 

     

 Den 19. marts 2010, foreligger der ordrebekræftelse fra DK Hostmaster A/S.  

 med ovenstående domænenavn. 

 den årlige omkostning er kr. 45.00, som fuldmægtig er anført Grundejerforeningen 

 mariehøj ved Uni Bull  uni@bull.dk . 

                      Bestyrelsen bør på mødet drøfte om der fortsat skal holdes kontakt til DK Hostmaster 

og i givet fald hvem der udfører rollen som fuldmægtig. Foreningen holder fast i 

noerrebred.dk samt mariehøj.dk og SBH bliver ansvarlig for hjemmesiden, med 

support fra Uni Bull 

 

3. Dropboks  

 

 Bestyrelsen har de sidste par år anvendt Dropboks som en form for værktøjskasse og  

 samling af diverse korrespondance, dagsordner referater og andre relevante tiltag for  

 kommunikation. 

Bestyrelsen bør drøfte værdien af den fortsatte anvendelse af Dropboks. Bestyrelsen 

beslutter at fortsætte med Dropbox, SBH giver kursus i brug, samt har ansvaret for at 

tilføje/fjerne relevante personer 

 

4. Hjemmeside. 

 

 Bestyrelsen har i 2009 etableret en hjemmeside, der stort set i en 2 årige periode ikke   

 har været anvendt af såvel bestyrelse eller medlemmer. 

 Bestyrelsen bør drøfte om hjemmeside skal opretholdes i den nuværende form, og 

I givet fald hvem der som person skal være ansvarlig for hjemmesiden SBH er 

ansvarlig for hjemmesiden med support fra Uni Bull 

 

5. Fællesarealer. 
 

 Igennem de sidste par år har vedligeholdelse af fællesarealerne været udført af  

 Skelskør Anlægsgartner, der som firma har indledt et nyt samarbejde med andet  

 gartnerivirksomhed, umiddelbart giver dette ingen anledning til ændring i den nu- 
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 værende kontrakt. 

 På baggrund af ændring i bestyrelsens sammensætning, skal der blandt bestyrelsens 

 medlemmer udpeges ny kontaktperson til varetagelse af de opgaver der skal udføres  

på fællesarealerne i samarbejde med bestyrelse og anlægsgartner. Jørn Bundgaard 

bliver kontaktperson, da han allerede kender folkene, samt tankerne bag fællesarealet 

og de indgåede aftaler 

 

 

5.a. Fællesarealer – vedligeholdelse - ændring. 

 

Ved gennemgang af tidligere referater fra skiftende generalforsamlinger er der rejst 

spørgsmål om tilplantet fyrtræer, som på nogle af områder ud til stier er skæve og er 

medvirkende til dårlig udsyn til Nørrestien, og efterlader et lidt rodet indtryk 

bestyrelsen bør på den baggrund drøfte spørgsmålet, om der skal ske en form for 

ændring og eventuelle beskæringer. Jørn gennemgår området og giver besked til 

gartnerne, hvis beplantningen hindrer udsynet til stierne 

  

 

6. Forsikringsforhold. 

 

 Bestyrelsen har tidligere drøftet det forsikringsforhold der er tegnet i foreningen 

 Ved grundejerforeningens oprettelse blev der tegnet en ansvarsforsikring, til sikring 

 af faldulykker på foreningens samlede areal, der tilbage i tiden tillige omfattede 

 samtlige boligveje. 

 Nævnte forsikring er for år tilbage opsagt, idet boligvejene i dag henhører under  

 Vallensbæk kommune som ansvarsområde. 

 Efterfølgende er der i maj 1992 tegnet en erhvervsansvars-forsikring, som fortsat er 

 gældende, i øvrigt et lovkrav fra 1990, forsikring dækker såfremt medlemmer af en  

 bestyrelse under udøvelse af sit bestyrelsesarbejde kommer til skade, præmien er be- 

 regnet efter antal af bestyrelsesmedlemmer. 

 Foreningens kasserer bør under henvisning til sidst indbetalt præmie kontakte  

 selskabet med henblik på ændring af præmieforhold, idet bestyrelsens samlede  

antal reduceret fra 5 til 3 personer. Præmien ændres så lidt og skal i tilfælde af flere 

bestyrelsesmedlemmer ændres tilbage igen, så det blev besluttet at lade den være 

 

7. Meddelelse fra kasserer 

 

Orientering om foreningens økonomi, herunder oplysning om medlemmers 

indbetaling af kontingent, samt eventuelle andre forhold. Der er stadig medlemmer 

som ikke har betalt, rykker vil blive udsendt efter sommerferien 

 

 8. Kopiering af foreningens tryksager. 
 

 Generalforsamlingen blev af Carsten Olsen orienteret om, at tryksager og andre 

 former for kopiering vil kunne udføres til rimelige priser, foreningen råder ikke  

 over printerudstyr til større udsendelser og ikke i farvetryk. 

 Carsten Olsen er blevet forespurgt i hvilken form for kopiering der kan udføres, det er  

 oplyst at alle former for kopiering og tryksager vil kunne udføres og i alle størrelser 



 eksempel vis, vil en generalforsamlings indkaldelse i sort kunne udføres for  

0.50 øre pr. stk. og levering vil kunne finde sted fra dag til dag, dog afhængig af 

opgavens art. 

Det anbefales, at foreningen fremover anvender kopiering fra Carsten Olsen. 

Bestyrelsen takker for tilbuddet og vil benytte denne ydelse fremover 

 

9. Kommunal overdragelse af vejbelysning.  

 

Vallensbæk kommune har i lighed med andre kommuner afholdt de samlede udgifter 

til belysning af grundejernes private fælles- 

 veje. Betalingen bygger på et frivilligt grundlag, men i dag er lovgivningen således, 

 at belysning af private fællesveje som udgangspunkt er en grundejerforpligtelse jf. 

 privatvejsloven § 45. Heraf følger, at en kommune ikke i nogen situation, på grundlag 

 af privatvejsloven, er forpligtet til at betale for belysning af private fællesveje, og er  

 som udgangspunkt ikke lovlig, med mindre der for en kommune er af særlige interesse  

 ellers bør kommunens fortsatte betaling bringes til ophør. 

 

 Som det er aktuelt i dag er der i flere kommuner i Nordsjælland samt i byerne Sorø og 

 Slagelse foretagne ændringer fra kommunal udgift til alene at være grundejerudgift. 

 

Sagen har ikke været til politisk drøftelse i Vallensbæk Kommune, hvorfor 

kommunens stilling ikke kendes, der foregår fortiden politisk drøftelse i såvel Greve 

og Solrød kommune om ændring af nuværende regelsæt 

En eventuel vedtagelse om ændret betalingsforhold, vil formentlig ikke finde sted før 

primo 1914, efter afholdelse af kommunalt valg i november 1913. 

 

Ovennævnte punkt er alene en efterretningssag, og vil blive iagttaget af bestyrelsen 

Taget til efterretning og vil blive iagtaget 

  

10. Grundejerforeningers overtagelse af private fællesveje. 
 

 Som bekendt har der i gennem de sidste par år jævnligt været diskuteret i folketinget 

 om ændring i lovgivning, angående grundejeres overtagelse af vedligeholdelse vedr. 

 de private fællesveje. 

 I ganske få kommunerne er sagen gennemført, hvorfor den tidligere regering i maj  

 måned 2011, ved lov gennemførte, at kommuners overdragelse af vedligeholdelse 

 af private fællesveje, skal ske med iagttagelse af 4 års opsigelse, og nærmere  

 drøftelser skal pågå i opsigelsesperioden, på hvilke betingelser overdragelsen reelt                            

 kan gennemføres. 

I forbindelse med ny regering tiltrædelse pr. 15. september 2011, forlyder det, 

at lovgrundlaget i den vedtagende form på ny vil blive genfremsat i november 2012. 

 med forslag om ændring i opsigelsesperioden fra nuværende 4 år til i alt at udvis 1 år. 

 

 Ovennævnte punkt er alene til efterretning, og vil blive iagttaget af bestyrelsen 

Taget til efterretning og vil blive iagtaget 

 

11. Overvågning af foreningens boligveje, Vagtselskab 

 



 

 Generalforsamlingen den 29. marts d.å. henstillede til bestyrelsen, at der på baggrund 

af de mange forsøg på indbrud blev iværksat en nærmere undersøgelse hos et   

vagtselskab for overvågning af boligvejene. 

  

I dan anledning har AKTIV VAGT, alarm og Tv-overvågning været forespurgt, 

 Tilbuddet omfatter tilsyn af foreningens område fra indkørsel på Vallensbækvej 

 Ned til foreningens grænse Tværbækvej , 5 boligveje på hver side af Nørrebred 

 Der vedlægges et bilag der nærmer beskriver de økonomiske konsekvenser,  

 Bestyrelsen skal drøfte på hvilken baggrund sagen skal videreføres, idet det skal  

 Bemærkes; 

 

 

  

 

 

  At vagtordning alene skal være gældende i ferieperioder 

  eks. Juni, juli, august, december, eller andre måneder. 

   

  At vagtordningen ikke nødvendigvis skal indeholde 30 tilsyn 

  om måneden. 

 

  At om en eventuel vagtordning skal ske ved urafstemning blandt 

  foreningens medlemmer, med den deraf afledte økonomi. 

 

 De samlede omkostninger vil nærmere blive drøftet på bestyrelsesmødet, afhængig 

af hvilken model i reduceret form bestyrelsen beslutter, eller ikke beslutter. 

Bestyrelsen noterer priserne i tilbuddet, der kan medføre en kontingentstigning på ca. 

1000kr pr husstand. Der vil blive informeret om muligheden inden næstkommende 

generalforsamling, det vil så være op til generalforsamlingen om det er noget der skal 

sendes ud som forslag, med efterfølgende urafstemning. 

   

 

12. Eventuelt 

 Intet at bemærke 

  

 

  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

  

    

  


