
Indkaldelse til: 

Ordinær generalforsamling 

afholdes i “Gnisten”, Nyvej 38 

Tirsdag, den 31. marts 2009, kl. 19:00 
med følgende dagsorden: 
1 Valg af dirigent. 
2 Beretning om det forløbne år. 
3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4 Forslag med økonomiske konsekvenser, og på baggrund af 

disse, fastsættelse af  kontingent for det kommende år. 
5 Forslag iøvrigt. 
6 Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen.  
7 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
8 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
9 Eventuelt. 

Ad pkt. 4, Forslag med økonomi i: 
• Bestyrelsen foreslår: “Budget for 2009.  

Forslaget findes på bagsiden af denne indkaldelse 
Ad pkt. 5, Forslag iøvrigt: 
• Ingen forslag modtaget. 
Ad pkt. 6, Valg til bestyrelsen. 
• På valg for en periode af 2 år er Flemming Lönqvist og Tina W. Tofte. 

Hjemmeside for grundejerforeningen 
Besøg grundejerforeningens hjemmeside på internettet. I modsætning til mange andre sites, er det ikke hensigten 
at trække en masse besøgende til vores hjemmeside. Vi vil hellere tolke vores område på nettet som en slags op-
slagstavle og arkiv for medlemmerne. Anvendelig – ikke mindst, hvis du skal sælge din ejendom. 
På nettet vil du kunne se vores vedtægter og deklaration for området samt seneste/vigtige nyheder. Endvidere vil 
det også være muligt at  se tidligere års regnskaber og referater. Disse kan downloades i PDF-format. Endelig er 
der nogle links til nogle oplagte og relevante hjemmesider. Yderligere forslag til links modtages gerne. 
Seneste nyt: På forsiden kan du nu se de kommende 2 timers Tog– og busafgange fra Gadstrup. 

h t tp : / /www.dygr for.dk 
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Som grundejer i vort område er man 
jo pligtig medlem af grundejerfore-
ningen. Hvor aktiv er så den fore-
ning og hvad laver den – kunne især 
tilflyttere sikkert spørge. 
Hertil kan svares at den ikke er spe-
ciel aktiv på den ene måde, men 
omvendt udfylder den også den 
funktion den skal. Fælles har vi plig-
ten til at sørge for vedligeholdelse af 
vores fællesarealer og for at være 
”forbindelsesled” mellem grundejer-
ne og det offentlige (primært kom-
munen), når det drejer sig om gene-
relle anliggender. 
Som medlem kan man være glad 
for at foreningen ikke hører til den 
aktive, hvad angår pligtarbejde og 
lign. Med vores beskedne kontin-
gent får vi betalt os fra det, både 
græsslåning, vedligeholdelse i øv-
rigt, af både de ret store fællesarea-
ler og legepladsen. Så – i den ret-
ning tror jeg godt vi kan være glade! 
Ovennævnte 3 afsnit indledte jeg 
også med i sidste års beretning og 
hvorfor så gentage det? Det gør jeg 
primært fordi vi i det forløbne år 
havde et medlem som var meget u-
villig til at betale sit kontingent med 
begrundelsen, at hvor pgl. boede, 
gjorde denne ikke brug af vores 
fællesarealer eller legeplads! 
Kommentarerne til dette kan være 
mange og jeg tror ikke det er nød-
vendigt at fremføre alle de argu-
menter der taler mod den anførte 
opfattelse. Desværre er der en ten-
dens til, at alt snart skal måles ud i 
millimeterretfærdighed. I nogle grund-
ejerforeninger findes der skam et 
langt højere serviceniveau, hvor 
der er flere faciliteter og måske li-
gefrem folk ansat til at servicere 
grundejerne. Kontingentet er så og-
så derefter. Tydeligst er det i ejer– 
og andelsboligforeninger. Her er 
det ikke ualmindeligt med en må-
nedlig afgift på et par tusinde eller 
mere, for den service der leveres. 
Nogen har også den mening at be-
styrelsen straks skal træde til og lø-
se nabostridigheder og udøve påta-
ler over for andre der overtræder 
den ene eller anden bestemmelse 
eller regel; altså optræde som ”bus-
semand” i stedet for at de involve-

rede parter selv fandt sammen i en 
dialog. 
Jeg behøver vel næppe sige, at så-
dan ”spiller klaveret ikke”. Det er ik-
ke med i vores formålsparagraf. 
Vi må koncentrere os om det væ-
sentligste punkt i vores formålspa-
ragraf, nemlig vedligeholdelse af 
fællesarealerne (grønne områder). 
Udover dette skal vi have kontakt til 
offentlige myndigheder, hvor vi skal 
tale grundejernes sag, specifikt for 
forhold der vedrører os alle – altså 
ikke enkeltsager. Det fik vi brug for 
i det forløbne år. 
I bestræbelserne på at finde bespa-
relser på dette års kommunale bud-
get havde den kommunale forvalt-
ning fundet ud af, at der ville kunne 
spares 5,8 mio. kr. om året ved at 
lade en række boligveje overgå til 
grundejerne selv. Man havde be-
regnet den årlige vedligeholdelse af 
disse veje til at være 45.000,- kr. 
pr. km. vej. Vores forening har vel 
ca. 2 km. vej, så det ville være en 
betragtelig udgift vi ville blive på-
lagt, hvis en privatisering blev vir-
keliggjort. Jeg nåede dog at få 
sparket et par ”fodnoter” ind hos 
vores politikere. Disse var muligvis 
medvirkende til at forslaget blev ta-
get af bordet igen. Bl.a. måtte jeg 
berette, at da vejene i 1972 blev 
overdraget kommunen var de ble-
vet renoveret og istandgjort for 
grundejernes regning og fremstod 
derfor som helt nye. En minimums-
forudsætning måtte derfor være, at 
de blev lige så meget istandgjort 
igen. Her taler vi nok om en udgift i 
millionklassen bare for vores veje. 
Det blev ikke til noget denne gang, 
men ”spøgelset” er der. Det er der-
for ikke utænkeligt, at når og hvis 
vores veje bliver renoveret, at vi vil 
blive mødt med et krav om overta-
gelse. Det er dog noget vi fortsat vil 
kæmpe imod. 
Hvad der derimod i dag er i vores 
regi er jo de grønne områder, stier-
ne og legepladsen. 
Udgifterne til de grønne områder er 
for det meste kun græsslåning, 
men med mellemrum skal der også 
fældes træer/buske og for 4-5 år si-
den fik vi lavet en kraftig udtynding. 

For stiernes vedkommende havde 
vi planlagt at få kørt flere perlesten 
på. Når dette alligevel ikke blev i-
værksat, skyldes det  problemer 
med stien syd for udstykningen. 
Her havde en del af marken efter-
hånden forplantet sig ind på vores 
sti og vi har fået lavet en aftale med 
ejeren om, at han får trukket jorden 
ind igen, så vi har vores 4 m. sti. 
Det har ejeren dog ikke gjort endnu 
og det forhindrer os så i at udlægge 
perlesten på denne og de øvrige 
stier. Alt dette skulle gerne gøres i 
en omgang ellers bliver det næsten 
dobbelt så dyrt. 
Der var også iværksat reparationer 
af legepladsen. Vi havde aftalt en 
god pris med en tømrer, blot han 
kunne afvente at lave det til han 
havde et ”hul” i sine gøremål. Der 
blev lavet så meget at der blev købt 
nye plader ind og skåret til. Der var 
endvidere blevet købt maling og 
det skulle nogle frivillige kræfter stå 
for at male både pladerne og lege-
redskaberne. Her begynder det 
desværre så at svigte, for frivillige 
har ikke så meget tid til overs i dag 
og så blev det efterår og fugtigt. Så 
nu venter vi på bedre og varmere 
vejr og håber på frivillige kræfter til 
resten af arbejdet. Alternativet er at 
sætte professionelle til det arbejde 
også. Det kan også være at det må 
blive normen fremover. At være 
medlem af bestyrelsen er nemlig ik-
ke ensbetydende med at det er 
dem der skal lave alt det praktiske 
arbejde. 
Sådan er det efterhånden i alt fore-
ningsarbejde. Der er ikke nær den 
samme frivillighed til at stå sam-
men om at få lavet noget. Det hæn-
ger nok lidt sammen med at folk i 
almindelighed er meget engageret i 
fritiden og efterhånden har meget 
at lave, både ude og hjemme. Hvor 
Danmark før var det ”foreningsgla-
de” land er vi måske på vej hen 
mod det ”foreningstrætte” land?  
Mange have– og grundejerforenin-
ger har pligtarbejde. Andre forenin-
ger har differentieret kontingent, alt 
efter hvilken indsats man yder i for-
eningen. Måske skulle vi vælge en 
af de 2 modeller? 
Bestyrelsens ”løn” er kun den aner-
kendelse som medlemmerne giver 
dem og det håber jeg I vil nikke 
genkendende til. 

Formandens beretning 2008 
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Bestyrelsens budgetforslag for 2009 
I budgettet indgår et beløb på 10.000 kr. til vedligeholdelse af legeplads og fællesområde i øvrigt, herunder per-
lesten på stierne. Vi fortsætter med hensættelse til udskiftning og vedligeholdelse af vores maskine(r), som vi 
påbegyndte i 2004. Den er i år sat til 6.000,- kr.. Vi udskiftede græsklipperen i 2007 og tømte dermed kontoen 
der var kommet op på 34.000,- kr. Vi har endvidere genindført bidraget til vores snerydningsfond, dels fordi der 
nu er tæret noget på den, men også fordi vi givetvis får mulighed for at salte på udstykningens fortove/vejbane 
samt mulighed for at fjerne større mængder sne. Klimaet og vejrforholdene er under stadig forandring, så vi prø-
ver at forberede os lidt. Denne udvidede ordning forsøges igangsat fra allerede nu og så må erfaringerne vise 
om det er noget der kan/skal fortsætte. Budgettet er – som vanligt – baseret på tilstrækkelig frivillig hjælp fra vo-
res medlemmer. 

Nye regler for kontingent-betaling:     
Kontingent til grundejerforeningen forfalder hvert års 1. marts. Girokort for 2009 er vedlagt dette nyhedsbrev. Kontin-
gentet skal være betalt inden den på opkrævningen anførte dato. 
Efter de nye vedtægter fastsættes renter og gebyrer efter rentelovens krav. Er kontingentet ikke betalt senest 
den anførte dato (normalt 1. april), kan bestyrelsen beregne rente med en procentsats, svarende til diskontoen 
+ 7%. Hertil kan beregnes et rykkergebyr på maksimalt 100,- kr. pr. gang, der rykkes. 
Bestyrelsen har ikke vedtaget faste retningslinjer for, hvornår der skal rykkes, men det vil tidligst ske omkring 
10 dage efter sidste betalingsdato. Hvis det bliver nødvendigt at fremsende skriftlige rykkere vil der blive op-
krævet et gebyr på 100,- kr. pr. brev. Et sådant påkravsbrev kan gentages 3 gange med mindst 10 dages mel-
lemrum. Er betaling stadig ikke sket efter frist, fastsat i 3. brev,  overgives skylden til inkasso via advokat, hvor-
ved skyldneren påføres disse yderligere omkostninger. Kravet vil derved være vokset til ca. 1.200,- kr. 

Alle indbetalinger til grundejerforeningen, dækker skyldige gebyrer og omkostninger forlods. 
PS! Undlades betaling af opkrævede renter/gebyrer, er kontingentet reelt ikke fuldt ud betalt og rykkerproceduren fortsætter derfor 
(med renter og gebyrer). Det er den til enhver tid værende ejer af parcellen, der hæfter for betalingen, uanset at gælden måtte være 
opstået under tidligere ejer. 


