
Sted: Allerød Musikskole
Antal stemmeberettigede (inkl. fuldmagter): 15

Dirigent: Niels Bertelsen
Referent. Erik Dreyer-Andersen

Referat af qeneralforcamlinq i Grundeierforeninqen Enqdraqet den 23. april 2013.

Pkt. f ) Valg af dirigent:

Niels Bertelsen blev valgt til dirigent. Han konstaterede efterfølgende, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Pkt. 2) Formanden aflægger beretning:

Formanden (FM) præsenterede bestyrelsen og fortalte samtidig, at Maj-Britt Jepsen og
Michael Nielsen var holdt op.

Arranoementer i 2012:
. Fastelavn pænt fremmøde - ligelige børn og voksne
. Sct. Hans - med flot fremmøde både fra nær og {ern.
. lngen sornmerfest pga. manglende festudvalg.
. Der blev gennemført en arbejdsdag i maj - med rimeligt fremmøde (15 voksne + 7

børn).

Opoaver i 2012:
r Støjvold: Opstart primo 2003 - Jordarbejdet færdigmeldt i løbet af 2007 med

kælkebakke
2A1i: Sammenstyrtninger besigtiget af Kommunen - Kommunen ansvarlig.
12A12 blev det besluttet at færdiggøre støjvolden nord for foreningen. Dette arbejde er
i gang.

r Fællesantenne-anlæs:
Perioden har inkluderet forhandlinger med YouSee og andre leverandører.
l2011fik vi et tilbud på2,27 MKR! (Nyt FiberNet ejet af os).
12A12 har vi modtaget et tilbud på valgfrihed mht. pakkevalg samt YouSee's
overtagelse af vores fordelingsnet.

Daqsorden følqe vedtæqterne):
1 Vals af dirisent
2 Formanden aflægger beretning
3 Kassereren aflægger beretning
4 lndkomne forslag
5 Fastsættelse af kontingent
6 Va g af formand/kasserer
7 Va g af l eller 2 bestyrelsesmedlemmer
I Va g af bestyrelsessuppleant
I Va g af 2 bilagskontrollanter
10 Va g af bilagskontrollantsuppleant
11 Va g af udvalg
12 Eventuelt
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Status er, at der fortsat er forhandling mhp. forøget handlefrihed for den enkelte
husstand og for foreningen
l2011er der hensat 50.000 kr. til reparation af brud.

o Etablerins af mobjltelefonmast.
Status i 2012 er, at det er vedtaget, at der kan opføres en mast på hjørnet af
Fanemosen og Lyngevej. Det er den syvende bedste placering.
Der er d.d. intet nyt i sagen.

. Veie: Der er påbegyndt renovering af lunker - en evindelig historie!

r Etableret flere bumo på Enodraget.
Det blev på generalforsamling 2012 besluttet at afsætte økonomitil4 bump, men
indledningsvis kun at etablere bump på to udvalgte placeringer. Disse blev etableret
omkring sommeren 2012.
Et par beboere har været meget generet af støjfra de nye bump.
Bestyrelsen har bl.a. derfor gennemført en rundspørge til alle beboere for at afdække
effekten af de opstillede bump, og de besluttede placeringer.
Status er, at bestyrelsen ihærdigt forsøger at finde alternative typer af bump for at
afhjælpe støjgener.

r Ejendomsskat - fradrao for forbedrinser.
Bestyrelsen har ansøgt om fradrag for ca. 75 beboere.
Status er, at der er indført skærpede dokumentationskrav. Sagen er modtaget rettidigt,
og indeholder den fomødne dokumentation. Der vil være en meget lang
sagsbehandlingstid.

. Nv teqeolads.
lbrugtagningstilladelse af den ny legeplads er endelig modtaget. Der skal foretages en
fornyet besigtigelse.

. Diverse.
o Der har været klaget over en parkeret varebil på Engdraget.
o Der er modtaget ansøgning om tilladelse til fældning af træer ved Søvangen.

Tilladelse blev givet og arbejdet er i gang.
o Der er blevet tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, som vil dække tab i f.m.

beslutninger taget af bestyrelsen.

Formandens beretning blev godkendt.

Pkt. 3) Kassereren aflægger beretning:
Da kassereren var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, blev dette punkt
præsenteret af Erik Dreyer-Andersen.

Regnskabet er blevet revideret og godkendt af bilagskontrollanterne.

Det er holdningen, at foreningen skal have en egenkapital på ca. kr. 170.000,-

Regnskabet og kassererens beretning blev godkendt.

Pkt. 4) lndkomne forslag:
Forslag 1. vedr. Ændring af TV-forsyningsaftale.

GFE generalforsamlingsreferat for året 2A12 side 2 at 5



Forslaget indebærer følgende ændringer i forhold til det nuværende:
YouSee overtager ejerskab af vores interne forsyningsnet for 0 kr. Det ejes i dag af
Grundejerforeningen.
YouSee overtager dermed også den økonomiske forpligtelse til reparationer. Disse betales
i dag af Grundejerforeningen.
Alle husstande skal fremover som minimum købe Grundpakken, og den enkelte husstand
vælger selv, om de ønsker at opgradere til Mellem- og Fuld-pakke eller andre af YouSee's
produkter. I dag er alle beboere forpligtet til Fuldpakken. Bindingsperioden for aftalen er 5
år.
Prisen for Grundpakken afregnes af Grundejerforeningen. Afregningen af eventuelle
yderligere tilkøb afregnes af den enkelte husstand. I dag afregnes Fuldpakken af
Grundeierforeninoen. (Priserne nedenfor er ekskl. CopvDan-afgift

Priser pr. måned
ldas

pr. husstand
Med de foreslåede ændringer

Grundpakke (ikke mulis) 111
Mellempakke (ikke mulig) 287
Fuldpakke 314 380

Motivation:
Vores anlæg er over 25 år gammelt, og selv om det løbende er blevet vedligeholdt, har vi
set de første alvorlige fejl, og vi må forvente at der vil komme flere af disse i de kommende
år. En enkelt af disse blev estimeret til at koste 45.000 kr.
Vi ved endvidere, at en række beboere ønsker lavere TV-udgifter.
FM fortalte, at meningen med forslaget var at få en drøftelse om emnet, og meget gerne
id6er tilfremtiden. FM fortalte videre, at bestyrelsen egentlig ikke var tilfreds med forslaget,
idet 5 års binding ikke var acceptabelt.
Der udspandt sig en lang drøftelse om emnet.
. Enkelte kunne se fordele ved at kunne vælge andre pakker.
o Det blev nævnt, at en overtagelsespris på 0 kr. er en god pris, idet andre foreninger har

måttet betale for at få en udbyder tit at overtage nettet.
. Var det muligt at købe en serviceaftale, der kunne holde udgifier til reparation nede?
. Var det mulig at tegne en forsikring mod skader?
Drøftelsen endte med, at forslaget ikke kom til afståmnirig. FM fortalt6, at bestyrelsen vil
arbejde videre med de mange gode forslag, der blev fremført.
Bestyrelsen vil informere på hjemmesiden om overvejelser og muligheder. Såfremt der
skal tages en vidtgående beslutning, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær
generalforsamling.

Pkt. 5) Fastsættelse af kontingent:

Erik Dreyer-Andersen præsenterede budgettet lar 2014. Der er budgetteret med et
underskud på kr. 43.000,- med henblik på at nedbringe egenkapitalen til kr. 170.000,-

Generalforsamlingen stemte om budgettet, og dette blev enstemmigt vedtaget.

Samtidig har generalforsamlingen godkendt å conto opkrævningen for 1. halvår 2014
svarende til halvdelen af årskontingentet for 2013. Kontingentet er fastsat således:

Medlemstype Total for
201 3

kr.

Opkrævet for
1. halvår

2013
kr.

Opkræves
for 2. halvår

2413
kr.

Opkræves for
1. halvår 2A14

å conto
kr.
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Ti lsl uttet antennea n lægget 5534,- 2816,- 2718,- 2767,-
Uden tilslutning til
antenneanlægget

1113,- 747,- 366,- 557,-

Ovenstående beløb inkluderer kontingent og pligtigt rivegildedepositum (kr. 200,-).

Pkt. 6) Valg af kasserer:
Preben Ougaard (Engdraget 4) var villig til genvalg og blev valgt med applaus.

Pkt. 7) Valg af 2 bestyrelsesmedlem:
Erik Dreyer-Andersen (Sydkæret 7) var villig til genvalg og blev valgt med applaus.
Michael Nielsen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Tina Lindgren (Sydkæret 6).
Der var ikke yderligere forslag, Tina blev valgt med applaus.

Pkt. 8) Valg af bestyrelsessuppleant:
Maj-Britt Jepsen (Søvangen 38) er fraflyttet og kan derfor ikke vælges. Efter passende
overtalelse tilbød Karsten Kristensen (Søengen 24) atopstille som suppleant. Karsten
blev valgt med applaus.

Pkt. 9) Valg af 2 bilagskontrollanter:
Morten Andersen (Engdraget 9) og Peter Lanng (Engdraget 7) var begge villige til genvalg
og blev valgt med applaus.

Pkt. 10) Valg af bilagskontrollantsuppleanfi
Misja Noot (Søvangen 34) blev genvalgt med applaus.

Pkt. ,l1} Valg af udvalg:

Leoepladsudvalg:
o Peter Nielsen (Søvangen 28)
o Nicholas Pontoppidan (Søvangen 36)
o Michael Pedersen (Søengen 12)

Beplantninqsudvals:
. Peter Nielsen (Søvangen 28)
r Nicholas Pontoppidan (Søvangen 36)
. Michae! Pedersen (Søengen 12)

Festudvalg:
Der var ingen af de fremmødte, der var interesseret i at sidde i festudvalget. Foreningens
medlemmer opfordres til at melde ind til bestyrelsen, så der igen kan blive afholdt
som m erfest og/eller andre sociale arrangementer-

Punkt 12) Eventuelt:

HUSK: wuruv. gf-en gd raget.dk

Lidt tilkendegivelser under eventuelt:
. Diverse fra Formanden:

o Morten orienterede om fartproblemer og vejbump samt den gennemførte
undersøgelse fra 2012. Det blev nævnt fra salen, at de nuværende bump
støjer væsentligt mere end andre typer bump. Der udspandt sig en meget
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lang drøftelse om emnet.
Konklusionen blev, at bestyrelsen arbejder videre med etablering af
hensigtsmæssige bump, der støjer så lidt som muligt.

o E-mailliste: Send din e-mailtilpreben@ougaard.dk således at relevant
information sendes bekvemt til dig.

o Kør langsommere!
o Parker hensynsfuldt og benyt de afmærkede pladser - alt andet er

ULOVLIGT.
o Hærværk+tyveri - vær opmærksom.
o Sikring mod indbrud - hold øje med naboens hus og lav aftaler.

En deltager spurgte til sagen vedr. udnyttelse at 2. sal. Morten nævnte, at sagen
ligger stille i kommunen pga. fravær af den pågældende sagsbehandler. Morten vil
på et tidspunkt indkalde interesserede beboere til et møde vedr. udnyttelse af 2. sal.
En deltager spurgte til etablering af overdækkede carporte. Morten nævnte, at det
er den enkelte grundejers ansvar, at alle regler bliver fulgt, herunder de
brandmæssige forhold.
En deltager spurgte til muligheden for at mange beboere går sammen, når
vedligeholdelse af husene iværksættes. Det kunne utvivlsomt være en fordel ved
udskiftning af vinduer. Bestyrelsen opfordrer beboere med disse planer om at gå
sammen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 2148. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referatet er godkendt af bestyrelse og dirigent i maj 2A1 3.
ts;

,n,

Niels Bertelsen {Dirigent} Morten A. Pedersen (Formand) Preben gaa (Kasserer)

Rikke Samson Tina Lindgren Erik Drey i-Andersen

side § af S
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