
Referat Ordinær GeneralforsamlingGrundejerforeningen
Brandsbjerg Syd
Ejby - Glostrup 17. Februar 2022

Generalforsamling:
Sted:
Til stede:
Referent:

Torsdag den 17 Februar 2022 kl. 19:00
Tumlesalen, Ejby Skole
På generalforsamlingen var 46 parceller repræsenteret. I alt deltog 60 personer
Sekretær Jakob Petersen

Emne Referat

Valg af dirigent Formanden bød velkommen og foreslog Leif Olsen til dirigent. Leif blev valgt og
konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gav ordet til formanden.

Formanden aflagde beretning, jf. den skriftlige beretning der er tilgængelig på
hjemmesiden.

Formandens
beretning

Under kommentar runden:
Peter Allan: Bestyrelsens trailer mangler overdækning. Det bliver bestilt som diskuteret
på bestyrelses møder.

Ros til bestyrelsen for at der bliver gjort noget ved trafikken.

Det bør fremgå på foreningens trailer, at det er dem der låner trailer, der selv står for evt
skader på trailer via egen forsikring.

En beboer mener det er usmageligt at bestyrelsen ikke betaler det fulde beløb ved
beskæring af træer på foreningens område, men i stedet laver en handel med den beboer
hvor træeerne generer.

Driftsregnskabet blev gennemgået af kasserer, Hans Strøm.Fremlæggelse af
regnskab for 2021

Regnskabet blev realiseret med et overşkud på kr. 60.269.

Herefter råder grundejerforeningen over følgende midler pr 1 Jan 2021:
Driftkonto ca : 86.000 kr

Bestyrelsen bibeholder optil 336.500 til reperation af stier/lveje.
Fri kapital 250.334

Herefter blev regnskabet godkendt.
Kommentarer
Der fremkom et forslag om at forhandle med ejendommæglere om det salær foreningen
modtager i forbindelse med salg af ejendom

Det udsendte budget for 2022 udviser samlede indtaægter og udgifter på kr. 156.600
Ingen ændringer til vederlag on kontigent

Fremlæggelse af
budget for 2022 og
fastsættelse af
kontingent og
vederlag.

Herefter blev budgettet godkendt.

Behandling af
indkomne forslag

Der var ikke modtaget yderligere forslag til behandling.
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Valg Valg til bestyrelsen

Kasserer Hans Strøm, Mosetoften 27, blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Tobias Due Munk Brandsbjergvej 39 Blev genvalgt.

Bestyrelsessuppleant Palle Wetterstein Brandsbjergvej 64 Blev genvalgt in
absentia.

Umiddelbart efter mødet, blev bestyrelsen kontaktet af Kasper Ringkjøbing,
Brandsbjergvej 119 som gerne vil være suppleant i bestyrelsen. Bestyrelsen
er således fuldtallig.

Revisor Leif Olsen, Brandsbjergvej 86 blev genvalgt

Medlemmer af fest- og legepladsudvalg

Anders Humle, Ejby Mosevej 159, modtog ikke genvalg og stopper derfor.

Martin Pontoppidan, Brandsbjergvej 23 blev genvalgt.

Mikkel Lüth Brandsbjergvej 81 blev genvalgt.

Lotte sigvard, Brandsbjergvej 49 stillede op og blev valgt.

to pladser som suppleanter er ledige, men der var ikke noget der meldte
sig. Bestyrelsen kan derfor vælge en hvis der i løbet af året skulle være en
eller flere der fär lyst.

Legepladsudvalget fremlagde et forslag til udvidelse, som består af 2 små 1x1 meter
trampoliner og 10 stolper. Der blev bedt om et budget på ca 75.000 kr.

Udvidelse af
legeplads

Kommentarer.
Flere medlemmer mener det er farligt med trampoliner. Et medlem forklarede at det er
samme type som der findes i skolegården, så det må forventes de er sikre.
Et medlem mente man skulle bede om tilskud fra div fonde. Det er ikke bestyrelsens
holdning at ville bede om tilskud fra fonde, da foreningen har en fornuftig økonomi, og
der er andre der har bedre nytte af fondmidler.

En spurgte om man havde lavet en markedsundersøgelse af behovet for ekstra udstyr på
legepladsen. Det har bestyrelsen ikke, men det valgte udstyr findes ikke andre steder og
gør derfor legeplads og område mere attraktivt.
En mente ikke beløbeti tilbuddet passede. Anders fik forklaret det, så det gav mening
En beboer kan ikke forstå der skal være 2 trampoliner, og om man ikke kan nøjes med en.
En ønsker at vide hvor mange kilo sådan en trampolin kan klare. Det kan bestyrelsen ikke
svare på, men alt kan ødelægges.
En beboer ytrede at stolper kan være farlige. Børnene kan falde ned. Bestyrelsen er
bekendt med det kan være farligt at lege..
Beløbet er stort - Savner en vurdering af hvad der ellers kan bygges for de penge.
Legepladsudvalget har holdt flere møder i løbet af 2020, og vurderet denne løsning som
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den bedste.
Erik Scharndorf, påberäbte sig retten til fysisk afstemning, fremfor hảndsoprækning.
Herefter blev der uddelt 1 stk stemmeseddel for hver fremmødt.

Resultat:
Ja til forslag: 43
Nej til forslag: 21

Forslaget blev derfor vedtaget.

Lars Rybjerg fremlagde ide og tidshorisont på Fjernvarme i Ejby. Ejby ligger med i 2023

puljen, men der bliver første startet i området hvis der er 40% tilmeldning.
Indlæg vedr.
Fjernvarme v/Lars
Rybjerg
fjernvarmekonsulent
Glostrup Forsyning.

Der er 2 muligheder for finansering: Plus og Basis
Ved plus løsning er det hele inkluderet til en højere årlig pris
Ved basis står matrikelejeren selv for installation og vedligehold på udstyr, men til en
lavere årlig pris.
Man kan gå ind på glostrup forsynings hjemmeside og se mere

Det kom op på mødet at der kan være problemer med 1 strengede anlæg, da de ikke kan
afkøle tilstrækkeligt.
I første omgang bliver beboere kun bedt om at vise interesse. I den forbindelse er der
allerede hustandsopdelt en folder med dette emne

Lene Abro. Grønt råd indslag. Hvis der er noget der vedrører teknik og miljø, så kan man
tage fat i Lene.

Eventuelt

En foreslog at vi anvender en projektor, i en god kvalitet så alle i salen kan se med.

Jørgen Hammelboe:
Grunden mellem ejby mosevej og ring 3 er solgt, og der skal på sigt bygges boliger. Indtil
videre nævner lokal planen op til 3 etager mod ring 3 og 1,3 etager mod ejbymosevej.

Området nede ved oxx kunne godt trænge til at blive ordnet

Eftergeneralforsam-
lingen

Der blev serveret smørrebød samt øl/vand/sodavand efter mødet.

Dirigegt: LeifOlsen

Bestyrelse:

(0 mw 2022
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