
Grundejerforeningen

Brandsbjerg Syd
Forhandlingsprotokol

side 319
25. februar 2015Ejby - Glostrup

Generalforsamling: Onsdag den 25. februar 2014 kl. 19:00
Sted: Tumlesalen, Ejby Skole "
Til stede: P6 generalforsamlingen var 59 parceller reprasenteret. I alt deltog 72 personer

Referent: Sekretar Hans Christian von Kappelgaard

Emne Beslutning Adion

1. Valg af dirigent Formanden bod velkommen og foreslog Peter Molnit til dirigent. Peter

Molnit blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig

indkaldt og gav ordet til formanden.

Peter Allan
Larsen

2. Formandens
beretning

Formanden aflagde beretning, jfr. den skriftlige beretning. Formanden
gjorde opmerksom p5, at det var forste gang i 6r, at regnskab mv. ikke blev

udsendt sammen med indkaldelsen.

Der var fdlgende sporgsmAl/bemarkninger fra generalforsamlingen:

lorn Brandt, Brandsbjergvej 19: Der blev fremsat gode rid ift. for6rets
beskere-dag.

Ole Riis, Ejby Mosevej 129: Der blev opfordret til oftere udskiftning af
sandet i sandkassen p5 legepladsen.

Erik Schandorff, Brandsbjergvej 1LL: Indbrudsproblematikken: Der blev
opfordret til at notere nummerplader p6 mistankelige biler i stedet for at
konfrontere de pdgeldende personer.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

Peter Allan
Larsen

3. Fremleggelse af
regnskab for 2OL4til
decharge

Driftsregnskabet er realiseret med et overskud pA kr. 53.52$93 i forhold til
et budgetteret overskud pi kr. 29.000,00.
Etter henleggelse af kr. 50.000,00 (budget kr. 29.000,00) tilstier slutter
Sret med et overskud pi kr. 3.52&93.

Jens Erik Lindow, Ejbydalsvej 57: Der blev spurgt til, om der er blevet
indhentet tilbud pi forsikringen. Bestyrelsen vil indhente tilbud i 20L5 med
henblik pi at undersoge, om det er muligt at f5 tilsvarende dekning til en
lavere pris.

Herefter blev regnskabet godkendt.

Bjarne
Erichsen

4. Behandling af

indkomne forslag

Der var ikke modtaget forslag til behandling. Peter Allan
Larsen

5. Fremlaggelse af

budget for 2015 og

fastsattelse af

kontingent og

Det udsendte budget for 2015 udviser samlede indtegter pA kr.
158.500,00, udgifter pl kr. L29.500,00 og henlaggelse til stier pA kr.
29.000,00.

Jorn Brandt, Brandsbjergvej 19: Der var utilfredshed med, at der blev

Bjarne
Erichsen
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vederlag. budgetteret med henlaggelse til stier. Bjarne Erichsen

kommenterede/replicerede pi vegne af bestyrelsen.

Bestyrelsen meddelte, at listen over vederlag er blevet lagt p6

grundejerforeningens hjemmeside.

Herefter blev budgettet godkendt.

Kontingent for 2015 blev vedtaget uaendret 600 kr.

Vederlag til bestyrelse og udvalg blev godkendt uandret fra2OL4.

5. Valg Valg til bestyrelsen
Peter Allan Larsen, Brandsbjergvej 129 blev genvalgt som formand

Ren6 Vinord, Ejbydalsvej 109 blev genvalgt som bestyrelsesmedlem

Hans Christian von Kappelgaard, Eiby Mosevej 105 blev genvalgt som

bestyrelsesmedlem
Daniel Graversen, Ejbydalsvej 139 blev valgt som suppleant

Peter Molnit, Ejbydalsvej 27 blev valgt som suppleant

Valg af ranisorer
Inge Bach, Ejbydalsvej 37 blev genvalgt som revisor

Jens Erik Lindow, Eibydalsvei 57 blev genvalgt som revisorsuppleant

Valg tll legeplads- og festudvalg
Anders Humle, Ejby Mosevej 159 blev genvalgt

Martin Pontoppidan, Brandsbjergvej 23 blev genvalgt.

Linda Rasmussen, Ejbydalsvej 87 modtog ikke genvalg/ men blev valgt som
suppleant.

Anders @ye, Brandsbjergyej 60 blev valgt som nyt medlem.

Britta Siggaard, Ejbymosevej 125 blev valgt som nyt medlem.

Hans Schelbeck-Pedersen, Mosetoften 5 blev valgt som suppleant.

Der blev ikke valgt yderligere medlemmer til fest- og legepladsudvalget.

Fest- og legepladsudvalget informerede om, at der i 2015 vil blive forsogt
med en ordning, hvor grundejedoreningens medlemmer kan rette
henvendelse til fest- og legepladsudvalget med henblik pA at give en hAnd
med ved et enkelt arrangement.

7. Eventuelt Jorgen Hammelboe, Brandsbjergvej 123: Der blev givet udtryk for
utilfredshed med, at bestyrelsen ikke ville give et samlet svar vedrorende
kommuneplanen pga. intern uenighed i bestyrelsen. Bestyrelsen blev
samtidig opfordret til at vare mere informativ i forhold til at informere
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grundejerforeningens medlemmer. Peter Allan Larsen og Ren6 Vinord

kommenterede/replicerede pA vegne af bestyrelsen.

Ole Engel, Ejbydalsvej 75: Gentog sin ros til bestyrelsen for at arrangere og

afuikle de gronne lordage.

Per Lund, Brandsbjergvej 5L: Der blev spurgt til, om der var sket noget nyt i

forhold til Ejby-Net. Peter Allan Larsen gjorde opmerksom p5, at

bestyrelsen uden held havde forsogt at komme i kontakt med Ejby-Net.

Bestyrelsen vil igen forsoge at etablere dialog med Ejby-Net.

Erik Schandorff, Brandsbjergvej 111; Der blev spurgt til, om det var lovligt

at parkere campingvogne og/eller containere p5 vendepladserne. Det blev

meddelt, at med mindre der er givet til ladelse fra kommunen, vil det ikke

vere lovligt. Bestyrelsen giorde opmarksom p5, at Schandorff burde

kontakte kommunen med henblik pA at fjernet den pigeldende container.

Jorgen Hammelboe, Brandsbjergvej 123: stottede Schandorffs synspun kt.

Jens Erik Lindow, Ejbydalsvej 57; kommunen har forhandlet med den

entreprenor, der forestir snerydning, og det er nu blevet preciseret, hvor

kommunens granser for snerydning gAr.

En grundejer gav ros til festudvalget for julefesten for 2OL4.

Ole Riis, Ejby Mosevej 129: Der blev opfordret til at bestyrelsen stotter den
lokale kdbmand i stedet for at kobe drikkevarer hos Metro eller andre

tilsvarende steder. Peter Allan Larsen og Ren6 kommenterede pA vegne af
bestyrelsen.

Anders Humle, Ejby Mosevej L59: lnformerede om, at alle drikkevarer fra
festudvalget bliver kobt hos kobmanden.

Anne Schou, Brandsbjergvej 60: Der blev opfordret til at folk med hunde
opsamler hundenes efterladenskaber. Peter Allan Larsen gjorde

opmarksom pA, at at bestyrelsen er i dialog med kommunen vedrdrende
opsatning af skraldespande specifikt til hundejerne.

Helle Falck, Ejbydalsvej 20: Der blev generelt opfordret til, at folk med
hunde er mere opmerksomme p5, at efterladenskaberne bliver opsamlet.
Der blev samtidig opfordret til, at folk generelt nedsetter hastigheden pi

vejene i Ejby.

En grundejer gjorde opmarksom pl, at der generelt er for dArlig opforsel
med at smide affald i Ejby.

Helle Falck, Ejbydalsvej 20: Der blev spurgt til, om det ville vere muligt at
kobe affaldsspande af kommunen til almindeligt affald. Bestyrelsen vil
unders6ge dette sammen med dialogen vedrorende affaldsspande til
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hundeefterladenskaber. Efter generalforsamlingen giorde Helle Falck

opmerksom p5, at der er oprettet en lukket Facebook-gruppe, der hedder

"Os fra Ejby".

J6rgen Hammelboe, Brandsbjergvej 123: Der blev gjort opmarksom p5, at

fortovene er i dArlig forfatning efter nedgravning. Bestyrelsen blev

opfordret til at kontakte kommunen herom. Bestyrelsen har noteret

synspunktet og vil kontakte kommunen herom.

Ole Riis, Ejby Mosevej 129: Der blev gjort opmerksom p5, at man som
grundejer blot kan kontakte Teknisk Forvaltning i forhold til genopretning

af fortove mv.

Tommy Pontoppidan, Brandsbjergvej 8: Der blev spurgt til, om bestyrelsen

har kontaktet kommunen iforhold til hastigheden pA Ejbydalsvej. Ren6

Vinord gjorde opmerksom p6, at kommunen har meddelt, at der ikke var
penge til at udfore hastighedsnedsattende foranstaltninger. Bestyrelsen vil

kontakte kommunen igen i 2015.

Tommy Pontoppidan, Brandsbjergvej 8; Der blev spurgt til, om
grundejerforeningen ville sorge for opsatning af hjertestarter. Peter Allan

Larsen meddelte, at punktet er blevet behandlet tidligere, men at

bestyrelsen ikke er fortaler for denne losning. Peter Allan Larsen blev
suppleret af Ren6 Vinord.

Peter Allan Larsen afsluttede med at takke Linda Rasmussen for sin
deltagelse i festudvalget.

Grundejerforeningen var som sedvanlig vart ved et mindre traktement.
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