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GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN 
 
 
Smørum den 11. december 2013 
 
 
 
 
 
Vedlagt følger: 

• Referatet fra den ordinære generalforsamling den 31. oktober 2013 

• Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2012/13  
 

Det godkendte regnskab for 2012/2013 & budget for 2013/2014 vil snarest muligt være 
tilgængeligt på foreningens hjemmeside. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
 
___________________ 
Søren Kongsted 
Formand 
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19:00 
Boesagerskolen, Aula C 

 
 
Punkt 1 – Valg af dirigent: 
 
Formanden bød velkommen og åbnede mødet ved at foreslå Mogens Johansen G5 som 
dirigent, hvilket blev godkendt. 
 
Dirigenten konstaterede herefter med forsamlingens tilslutning, generalforsamlingens 
lovlighed, idet indkaldelse samt udsendelse af regnskab var sket rettidigt. Der var 
fremmødt 29 stemmeberettigede inkl. bestyrelsen.  
 
Punkt 2 – Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år: 
 
Formanden Søren Kongsted fremlagde beretningen. 
 
Generelt 
 
Jeg vil på bestyrelsens vegne gerne byde jer alle velkommen til generalforsamlingen. 
 
Da Finn Due (L27) har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen, vil jeg indledningsvis – på 
bestyrelsens vegne – gerne rette en stor tak til ham for hans indsats i bestyrelsen. 
 
I bestyrelsen har vi igen haft et travlt år med renovering og vedligehold af grønne områder, 
afholdelse af havedage samt ikke mindst hele diskussionen omkring de nedgravede 
affaldscontainere. 
 
Grønne fællesarealer og gartner 
Vores gartnerfirma – Lidman Haver v/Nicolai Lidman – har i forlængelse af 
forårshavedagene, der fandt sted den 20.-21. april 2013, fået totalrenoveret skråningen, 
L25-L47 (havesiden). Dette arbejde skulle oprindelig have været opstartet i december 
2012, men blev forsinket til april 2013 pga. den lange vinter. Og det gav problemer med 
den efterfølgende fornødne vanding af skråningen. I den forbindelse har vi overfor 
gartneren indskærpet, at renoveringer alene kan finde sted i efteråret/tidlig vinter, da vi 
ikke har mulighed for at levere vand til vanding af skråningerne. Og det allerede fordi 
grundejerforeningen ikke har egen adgang til vand, udover vaskepladsen i den østlige 
ende af Georginehaven. 
 
Vintertjeneste 
Vinteren 2012/2013 skrev sig ind i vejrhistorien som en lang vinter og som varede fra ca. 
1. november 2012 til slut marts 2013. Og det kostede mange penge. Men de gode 
nyheder er, at stamvejene og p-pladserne blev løbende holdt farbare, samtidig med, at der 
blev ryddet og saltet de steder i grundejerforeningen, hvor grundejerne ikke har 
forpligtigelsen. 
 
Vedtægtsændringer 
Efter hele vores proces herom i 2012 blev vi – efter rykkere til kommunen – i 2013 
opmærksomme på, at kommunen havde godkendt vores vedtægtsændringer, og det 
tilbage i september 2012. Men pga. en kommunikationsbrist fra kommunens side var vi 
ikke blevet informeret herom, og det er selvfølgelig beklageligt. 
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Men vedtægterne er trådt i kraft nu, og det betyder bl.a., at renholdelsesforpligtigelsen 
generelt er vendt fra sydskråningen til nordskråningen (for grundejere, der har p-plads 
m.m. på begge sider af ejendommen, er der ikke sket nogen ændringer). Samtidig er der 
også – for første gang siden 1985 – blevet (gen-)indført farveregler for husene i 
grundejerforeningen. Konkret er der godkendt en håndfuld farver – grønne og blå/grå 
farver – og som kan ses i farveregulativet, der ligger på vores hjemmeside, 
www.boesagerparken.dk . Regulativet er trådt i kraft pr. 1. oktober 2013, således at alle 
ejendomme i grundejerforeningen herefter skal være malet i én af de godkendte farver, 
dog senest umiddelbart efter næste ejerskifte. Ejerskiftebestemmelsen gælder dog kun de 
grundejere, der boede i GF Boesagerparken pr. 1. oktober 2013. 
 
De nye vedtægter kan også ses på vores hjemmeside, www.boesagerparken.dk 
 
Information 
Nyhedsbrevene kører fint med et interval på ca. hver 3-4. måned. Og hjemmesiden 
fungerer rent teknisk nu – dog skal der ske en dl opdatering, bl.a. i takt med, at der bliver 
lagt mere materiale ud på den.  
 
Trailerudlejning 
Leje af foreningens to trailere sker gennem bestyrelsesmedlem, Jørgen Hansen, fra 
Georginehaven 1 (tlf. 30 53 48 78). En trailer koster 50 kr. pr. døgn. Og denne ”forretning” 
har levet sit stille liv gennem året. Men - som nævnt i 2012 – reparationerne vokser i taks 
med, at årene går, og der kommer et tidspunkt, hvor trailerne bliver så kostbare at 
reparere, at vi må overveje, om trailerudlejningen fortsat skal tilbydes. 
 
Aktiviteter: 
 
Fastelavnsfest 
Fastelavnsfesten blev afholdt søndag den 24. februar 2013 på Boesagerskolen, og vi slog 
igen-igen rekord i antal deltagere (ca. 130 personer i alt), og vi er ved at nærme os loftet 
for antallet af deltagere til fastelavnsfesten. Festen var en stor succes, og i den forbindelse 
skal der lyde en stor tak til alle – deltagere og hjælpende hænder – for at gøre 
fastelavnsfesten til en sådan succes.  
 
Vi regner selvfølgelig med at gentage succesen næste år. 
 
Forårshavedage & efterårshavedage 
Hvor de årlige forårshavedage blev afholdt i weekenden den 20.-21. april 2013 med i alt 
ca. 20-25 deltagende (incl. Bestyrelsen), hvor vi lige akkurat nåede vores opgaver, 
primært at få ryddet beplantningen, få renset brønde og fjernet affald fra fællesarealerne 
samt få tømt sandet ud af sandkassen, blev den årlige efterårshavedag afholdt søndag 
den 6. oktober 2013. 
 
Og den sidstnævnte havedag var en gigantisk ”publikumssucces” med over 40 husstande 
tilmeldt. Og pga. de mange deltagere nåede vi simpelthen så mange forskellige opgaver. 
Men en væsentlig grund til det flotte fremmøde skyldes nok den nyindførte ordning med 
tilbagebetaling af en mindre del af kontingentet for deltagelse i havedagene – konkret kr. 
200 pr. husstand pr. dag. Så ordningen er kommet for at blive… i hvert fald indtil videre. 
 
Uanset hvad, så husk, at jo flere der deltager i havedagene om for- og efteråret, des færre 
penge skal vi bruge på gartneren! 
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Øvrige forhold 
Affaldsordning 
Året blev også domineret af diskussionen om den nye affaldsordning, og som var blevet 
opstartet fra kommunens side i foråret 2012. 
 
Diskussionerne gik ikke så meget på, hvordan vi skal affaldssortere, men mere hvor, og 
ikke mindst hvem der skal betale for nedgravningen. Det stod dog rimelig klart, at vi i 
første omgang selv kommer til at betale for nedgravningen af affaldscontainerne, da der 
ikke er politisk flertal i byrådet for, at kommunen betaler for nedgravningen. 
 
Bestyrelsen kastede derfor kræfterne ind i spørgsmålet om, hvor vi kunne forestille os, at 
affaldscontainerne kunne placeres. Vores forslag til kommunens entreprenør blev dog 
noget redigeret, og dette pga. ledninger og rør mv. under vores forslag til placeringer. 
 
Da denne proces var tilendebragt, og et tilbud modtaget fra kommunens entreprenør, 
Dines Jørgensen & Co., på den samlede nedgravning på de udvalgte placeringer, afholdte 
vi en ekstraordinær generalforsamling den 4. april 2013. Og dette med henblik på, at få 
generalforsamlingens accept på, at bestyrelsen repræsenterede grundejerforeningen, 
herunder de enkelte grundejere, og at vi i den forbindelse kunne stille de fornødne arealer 
til rådighed til affaldscontainersystemerne. Og dette samlede mandat blev givet til 
bestyrelsen af de fremmødte på generalforsamlingen. 
 
Desværre opstod en uheldig situation efterfølgende, idet nogle grundejere i 
Georginehaven ikke fandt én af placeringerne for optimal. Og dette fordi placeringen – 
efter deres opfattelse – var for tæt på deres respektive ejendomme. De iværksatte derfor i 
maj 2013 en underskriftsindsamling blandt grundejerne i Georginehaven om placeringen, 
men dette medførte blot forvirring hos disse pga. den netop afholdte ekstraordinære 
generalforsamling. Og bestyrelsen måtte derfor – omgående – udarbejde et brev til 
samtlige grundejere i Georginehaven om, at der alene var tale om en rent privat 
underskriftsindsamling, og som hverken grundejerforeningen, bestyrelsen eller 
generalforsamlingen havde noget med at gøre. 
 
Underskriftsindsamlingen var uheldig, idet den rykkede ved hele grundlaget for den 
ekstraordinære generalforsamling og gav indtryk af parallel- eller mini bestyrelser i 
grundejerforeningen. Og der er kun én bestyrelse, jf. vedtægterne. Hvis en eller flere 
grundejere er utilfredse med diverse forhold, som vedrører vore forening, skal sådanne 
forhold drøftes på generalforsamlingen eller en ekstraordinær generalforsamling. Ingen 
andre steder! 
 
Uagtet dette uheldige indslag kører processen videre, og der er i det tidlige efterår afholdt 
byggemøde med entreprenøren og dennes underentreprenører. På byggemødet blev der 
aftalt diverse foranstaltninger ifm. containersystemerne, bl.a. bevarelse af bøgehække ved 
systemerne, så eventuelle udsynsgener fra nærliggende ejendomme minimeres. 
Fornødne pullerter, trappeanlæg mv. blev også endeligt aftalt. Konkret forventer 
entreprenøren, at systemerne bliver nedgravet i grundejerforeningen i uge 45-48. 
 
Festudvalget 
Festudvalget mangler deltagere – meld jer gerne, hvis I ønsker at bevare fastelavnsfesten 
på sigt.  
 
P.b.v. 
 
Søren Kongsted 



 
 
 

5 

 
 
Spørgsmål og kommentarer til beretning: 
 
Beboer: Kan der være skatteproblemer i at tilbagebetale af del af kontingentet ifm. 
havedagene? 
 
Bestyrelsen: Vi undersøger det, vi har idèen fra andre grundejerforeninger, som benytter 
samme princip. 
 
Beboer: Hvad sker der med affaldsstativerne? 
 
Bestyrelsen: Kommunen har lovet at komme tilbage med mere info omkring stativerne. 
 
Beboer: Er der tænkt på lys omkring affaldscontainerne?   
 
Bestyrelsen: Det er diskuteret med kommunen, som ikke fandt nogle betænkeligheder 
vedr. lys, så vi må selv betale hvis vi vil have lys. Der kommer pullerter rundt om 
containerne med reflekser på.  
 
Beboer: Vi har brugt mange penge på snerydningen, har det været for ofte? 
 
Bestyrelsen: Vi skal have møde med Lidman-Haver som står for vores snerydning, så 
bliver det diskuteret om vi skal nedtone vores rydning. 
 
Beboer: Kan vi styre havedagene, hvis alle kommer? 
 
Bestyrelsen: Vi har muligvis svært ved at håndtere, hvis alle 154 huse deltager i 
havedagene, men det er heller ikke aktuelt, der er mange der har tilkendegivet, at de 
hellere vil betale end at deltage i havedagene.  
 
Beboer: Er der mulighed for, at bruge grus i stedet for salt? 
 
Bestyrelsen: Vi tjekker med gartneren. 
 
Beboer: Er der mulighed for, at se hvilke skråninger der skal renoveres hvornår? 
 
Bestyrelsen: Vi arbejder i 2014 på en masterplan der vil kunne ses på hjemmesiden. Dog 
skal det understreges, at sådanne planer altid vil være vejledende, der kan komme 
uforudsete ting som gør, at en skråning kan komme før eller senere end planlagt.  
 
Herefter blev beretningen sat til afstemning og blev GODKENDT. 
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Punkt 3 - Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: 
 
Tina Bredsgaard forelagde det reviderede regnskab. De store poster på regnskabet er 
fortsat de grønne områder og der bliver renoveret skråninger i det omfang vi kan passe det 
ind i budgettet. Vintertjenesten er også en betydelig post på budgettet og en del højere 
end budgetteret pga. den lange vinter (frost eller sne fra 1. november – 31. marts). 
 
Spørgsmål og kommentarer til regnskabet: 
 
Beboer: Kan havedagene løbe rundt, når nu der bliver tilbagebetalt en del af kontingentet 
til de grundeejere der deltager? 
 
Bestyrelsen: Når vi gør regnskabet op - det vi tilbagebetaler til grundejerne mod udgifter til 
bespisning og drikkevarer - så hænger det fortsat sammen, da vi samtidig sparer rigtig 
mange gartner kroner ved, at lave en del selv – specielt ved forberedelser til skråninger 
der skal renoveres eller nye græsområder. 
  
Der var ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål til regnskabet. 
 
Regnskabet blev GODKENDT. 
 
 
Punkt 4 – Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent: 
 
Tina Bredsgaard gennemgik budgetposterne, der primært indeholdt en forhøjelse af 
udgifter til vedligeholdelse af fællesarealet samt vintertjenesten. 
  
Spørgsmål og kommentarer til budgettet: 
 
Beboer: Hvorfor er der afsat ekstra til grønt renoveringer? 
 
Bestyrelsen: Der er taget højde for, at vi har mange store træer som skal beskæres i løbet 
af vinteren. 
 
Der var ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål til budgettet.  
 
Herefter gik man over til afstemning og det fremsendte forslag til budget for 2013/2014 
blev GODKENDT.  
 
Punkt 5 – Forslag fra medlemmer.  
 
Forslaget: Formanden, Søren fremlagde forslag på forslagsstillerens vegne, da denne var 
forhindret i, at deltage i mødet. Forslaget gik på, udnytte den store græsplæne 
v/Georginehaven 1-9 til ekstra legeplads som den ved skolestien, græsset bliver stort set 
ikke benyttet. Forslagsstilleren vil gerne komme med forslag eller måske andre har en ide. 
 
Bestyrelsen: Der har tidligere været forslag oppe omkring anlæggelse af en petanque 
bane eller andet, men der er pt. ingen midler afsat til mere legeplads, da vi inden for de 
seneste 5 år har lavet ny legeplads i midten af bebyggelsen. Men, bestyrelsen vil meget 
gerne have forslag, så vi kan få et mere spændende område.  
 
 
 



 
 
 

7 

Punkt 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen samt udvalg: 
 
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Hvert år afgår hhv. 2 og 3 medlemmer. 
Genvalg kan finde sted. På valg var:  
 
Kasseren:  Tina Bredsgaard L19  Blev genvalgt 
Alm. medlem: Finn Due L27  Modtog ikke genvalg 
 
Teis Sielemann L4 blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Finn Due L27 
 
Suppleanter vælges ligeledes for 2 år ad gangen. Hvert år afgår 1 medlem. 
Genvalg kan finde sted. 
 
Bestyrelsessuppleanter: 
Bente Lauridsen G70    Blev genvalgt 
 
Finn Due L27 blev valgt til den ekstra suppleant post 
 
Valg til div. udvalg: Vælges hvert år på generalforsamlingen 
 
Festudvalg: Monica Thomsen L38  Blev genvalgt 
  Anja Kongsted G88  Blev genvalgt 
   
Der kom ikke flere medlemmer til festudvalget 
   
 
Punkt 7 - Valg af 2 revisorer samt 1 revisor suppleant: 
 
Revisor: 
Leo Larsen G15    Blev genvalgt 
 
Mogens Johansen G5 blev valgt til 2. revisor 
 
Michel Coene G94 blev valgt til revisor suppleant 
 
Ovenstående valg blev godkendt. 
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Punkt 8. – Eventuelt: 
 
Beboer: Hvad gøres der ved beboere som bygger ud på fælles områderne? 
 
Bestyrelsen: Det er et anlæggende for kommune, men bestyrelsen kan henstille til 
grundejerne om, at det ikke er tilladt jf. lokalplanen. 
 
Beboer: Var det en mulighed, at benytte solcelle lys på p-pladserne v/affaldscontainerne? 
 
Bestyrelsen: Det er noget vi helt sikkert vil undersøge ifm., at finde en mulighed for lys, 
specielt på den store p-plads i Georginehaven. 
 
Beboer: Der er træer som er meget høje og skygger, kan de skæres ned? 
 
Bestyrelsen: Vi tjekker med gartneren om hvad der er muligt.  
 
Endelig redegjorde formanden for kasserer-situationen (hun har sit hus til salg og fraflytter 
derfor foreningen på et tidspunkt) og oplyste, at selvom bestyrelsen aktivt gennem 
nyhedsbrev m.m. har forsøgt at få interesserede til at melde sig som kassereremner, så 
har ingen meldt sig. Bestyrelsen vil derfor - i yderste konsekvens - benytte sig af reglen i 
vedtægternes § 21, stk. 2, om at hyre ekstern hjælp. Og Tina har i den forbindelse oplyst, 
at hun i så fald gerne vil stå til rådighed som ekstern kasserer. 
 
Dette noterede generalforsamlingen sig med tilfredshed. 
 
 
Dirigenten Mogens Johansen G5 takkede af på foreningens vegne.  
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 21:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som dirigent:  Som referent:  
 
____________________ _______________  
Mogens Johansen  Tina Bredsgaard  
 
 
 
 
____________________         _______________         
Søren Kongsted                                 Finn Due 
 
 
 
 
____________________ ____________________ 
Jørgen Hansen  Lars Jensen   


