
 

 
 

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til  
ordinær generalforsamling. 

     

Tirsdag d. 23. februar 2016 kl. 19:00 - 22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 

8210 Aarhus V.). 
 
 

Program: 
 

18:45 Dørene åbnes. 
 

19:00 Velkomst til generalforsamlingen. 
 

20:30 Kort pause og let traktement. 
 

21:45 Uddeling af Årets PIP 
 

22:00 Tak for i aften.  

 
  

Husk at tilmelding er nødvendig og skal ske senest søndag d. 21. februar 2016 til en af nedenstående: 

 

Thomas Mikkelsen     Tove Thomassen 
Nattergalevej 6       Nattergalevej 15 
Tlf. 31 50 74 04       Tlf. 25 34 32 57 
Mail: fuglebakkenaarhus@gmail.com    Mail: adm.fuglebakkenaarhus@gmail.com  
 
 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Velkomst.  
 

2. Valg af dirigent.  
 

3. Formandens beretning.   
 Se materiale side 2. 

 

4. Fremlæggelse af regnskab og budget.  
 Se materiale side 7 - 9. 
 Bemærkninger til regnskabet – se side 8. 

  

5. Forslag.  
 A: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Se side 11. 
 B: Bestyrelsens undersøgelse vedrørende ekstern administration af grundejerforeningen. Se side 12. 
 C: Arbejdsgruppens plan for den grønne plads. Se side 13.  
 D: Bestyrelsens forslag til fortsættelse af vejrenoveringsprojekt. Se side 14 

 

6. Fastsættelse af kontingent for 2016.  
 Se materiale side 15. 

 

7. Valg til bestyrelsen i henhold til §5 samt suppleanter, revisor og revisorsuppleanter. 
 På valg er (se materiale side 15): 

   

8. Eventuelt 
 Uddeling af Årets Pip - se materiale side 16. 
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3. Formandens beretning 
 

Bestyrelsens arbejde 

 
Efter generalforsamlingen d. 23. februar 2015 blev der holdt konstituerende bestyrelsesmøde d. 
11. marts 2015. Vi må igen konstatere, at der fortsat er tomme pladser i bestyrelsen samt ingen 
suppleanter, hvilket betyder færre hænder til at løfte bestyrelsesarbejdet. 
 
Det har bestyrelsen taget til efterretning og har derfor undersøgt muligheder og priser for ekstern 
administration af foreningens primære opgaver. Se mere under indkomne forslag. 
 
Bestyrelsesarbejdet generelt 
Der blev afholdt 9 officielle bestyrelsesmøder i bestyrelsesåret 2014, idet møderytmen fra 
tidligere blev fortsat. Dette medfører en begrænset arbejdsmængde pr. møde og sikrer at 
opgaverne bliver løst på effektiv vis. 
 
Fokusområder 
Bestyrelsen har bl.a. arbejdet med følgende fokusområder i løbet af 2015: 
   

 Nem og hurtig kommunikation til grundejerne: 
Vi har fortsat indsatsen med at forbedre kommunikationen via nyhedsbreve udsendt per 
mail og i print. Ligeledes opdateres hjemmesiden løbende og det håber vi medfører en 
relevant informationsmængde til medlemmerne. Seneste kommunikationstiltag er en 
facebook-gruppe som alle medlemmer kan benytte til en åben dialog om stort og småt 
med relevans for kvarterets beboere. 

 

 Sociale arrangementer: 
Bestyrelsen har igen kørt de fire årlige arrangementer (generalforsamling, fastelavn, 
fredagskomsammen og julearrangement) og det er vores oplevelse, at gentagelsen af 
disse arrangementer betyder, at opbakningen fastholdes eller endda udvides. Endvidere 
er der kommet mange gode forslag og input til sociale arrangementer fra grundejerne som 
evt. kan realiseres i de kommende år. 

  

 Administration af kontingentbetaling: 
Vi har fået effektiviseret håndteringen af kontingentopkrævning, betalinger, rykkergebyr 
m.v. faste datoer for kontingentfastsættelse, kontingentbetaling og udsendelse af 
rykkergebyr. Det betyder at deadlines er ens år efter år og gerne skulle skabe klarhed for 
medlemmerne. 
 
Endvidere forventer vi, at det i de kommende år vil blive endnu nemmere for foreningens 
medlemmer at benytte forskellige digitale betalingsløsninger såsom netbank, mobil 
betaling m.v. når kontingentet skal betales. Det vil dog stadig være muligt at gå i banken 
og få dem til at foretage betalingen, såfremt man ønsker denne løsning. Endvidere 
annoncerer vi også en dato, hvor der vil være mulighed for kontant betaling hos kasseren. 
Med andre ord er der utroligt mange muligheder for at få betalt kontingent rettidigt og 
derved mindske de mange (frivillige) arbejdstimer som bestyrelsen bruger på 
kontingenthåndteringen. 
 
Der er dog stadig en del arbejde for kasseren ift. at følge op på manglende betalinger og 
indkræve gebyrer ved for sen betaling så vi vil forsat anmode om at medlemmerne er 
opmærksomme på at overholde deadlines og selv sørge for at få indbetalt kontingentet. 
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Økonomi 
 

Procedure ved indbetaling af kontingent: 
1. Kontingentet fastsættets på generalforsamlingen i februar. 
2. Kontingentopkrævning udsendes 1. marts. 
3. Betalingsfristen er 30 marts. 
4. Betalinger efter 30 marts pålægges et administrationsgebyr på 100 kr.  

 
Vi vil gerne opfordre til, at man sørger for at indbetale kontingentet rettidigt, da det er et stort 
arbejde for foreningens kasserer at afstemme indbetalinger, udsende rykkere mv., som er 
udspecificeret i nedenstående restanceoversigt.  
 
Restanceoversigt for kontingentbetalinger 2015: 
- Kontingentbetaling: 01.03.2015 
- Sidste rettidige betaling 30.03.2015 
- Gebyr udsendes 15.04.2015 
 
Restance pr.15.04.2015: 
78 medlemmer på private veje 
20 medlemmer på offentlige veje 
 
Restancer pr. 12.05.2015: 
13 medlemmer på private veje 
9 medlemmer på offentlige veje 
 
Restancer pr. 01.06.2015 
5 medlemmer på private veje 
9 medlemmer på offentlige veje 
 
Restancer pr. 30.07.2015: 
0 medlemmer på private veje 
4 medlemmer på offentlige veje (3 er solgte. De der ikke har betalt er blevet slettet fra 
medlemslisten). 
 
Regnskab og budget: 
Regnskab for 2015 samt budget for 2016 findes i dette materiale og præsenteres på 
generalforsamlingen.  
 
 
 

Vej, kloak og sne 

 
Vedligehold af vej og kloak 
Vi har ikke brugt penge på at lappe vejhuller i år, men har noteret os en række akutte huller, som 
vil blive udbedret når vi er kommet helt igennem vinteren. 
 
Kvarterets regnvandsbrønde bliver alle renset i løbet af 2016, hvilket følger planen om denne 
aktivitet ca. hvert 2. år. 
 
Snerydning 
Der ryddes fortsat sne på vejene, når der falder mere end 5 cm sne. Det er bestyrelsens 
holdning, at dette niveau er passende, men vi hører naturligvis gerne fra grundejerne ift. jeres 
oplevelse af snerydningen i vintersæsonen. Milde vintre er naturligvis med til at mindske 
omkostningerne til snerydning og igen i år er vi på grund af begrænsede snemængder endt 
under budget på denne post. 
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Generelt har vi også oplevet, at grundejerne er gode til at få ryddet sne og glatførebekæmpe på 
egne fortove så det er muligt at færdes sikkert i kvarteret. Vi opfordrer som altid om at hjælpe 
hinanden således at man evt. også lige rydder naboens fortov såfremt de ikke bortrejst i en 
periode.  
 
Vejrenovering 
Der er blevet asfalteret på de planlagte veje og bestyrelsen er meget tilfredse med resultatet. 
Kort fortalt har vi i kvarteret fået udført asfaltarbejde (opretning og etablering af slidlag) på 10.331 
m2 for i alt 897.505 kr. Ud af den samlede projektsum for asfalt har foreningen kun betalt 247.288 
kr. svarende til ca. 28 % da resten er dækket af forsyningsselskaber som følge af deres 
ledningsarbejde på vejene. Hertil er kommet udgifter betalt af foreningen til udskiftning af gamle 
brøndriste; 140.000 kr. samt diverse udgifter (bl.a. ny opstribning af hajtænder og 
ukrudtsbekæmpelse) for 27.702 kr. I alt en samlet udgift til foreningen på 414.990 kr. 
 
Den lave oliepris har også haft indvirkning på asfaltprisen, hvilket har reduceret den endelige 
regning ift. vores oprindelige budget. 
 
Vi påregner at fortsætte den videre renovering af de resterende veje som planlagt. Dog kræver 
det fortsat, at grundejerne på de berørte veje sørger for at bringe deres kantsten i orden inden 
asfaltering. I samme ombæring opfordrer vi til at se på, om fortovet ligeledes skal renoveres. Vi 
har i de seneste år brugt enormt meget tid på at informere samtlige grundejere omkring 
vejrenoveringen samt deres ansvar for at sikre at eget fortov og kantsten er i ordentlig stand. Det 
har oftest været en positiv oplevelse at se grundejerne for de respektive vejstrækninger tage 
ansvar og gå sammen om at indhente tilbud m.v. og få arbejdet gennemført. Vi håber derfor, at 
de erfaringer der er opnået hos både bestyrelsen og hos grundejerne, kan medvirke til at få de 
kommende vej- og fortovsrenoveringer til at køre endnu bedre. Vi gør dog stadig opmærksom på, 
at det er grundejernes ansvar at tage teten på vurderingen af om kantsten og/eller fortov trænger 
til renovering. Såfremt der opstår uenighed om renoveringsbehovet, beder vi kommunens 
vejinspektør om at vurdere sagen, og herefter er en eventuel sag mellem kommunen og 
grundejeren og uden bestyrelsens ansvar. 
 
 
 

Kommunikation 

 
Hjemmesiden 
Hjemmesiden opdateres fortsat løbende med aktuelle nyheder og ligeledes findes her en række 
relevante informationer til grundejerne samt potentielle tilflyttere til kvarteret. 
 
Facebook-gruppe 
Som supplement til hjemmesiden har vi i efteråret oprettet en facebook-gruppe for grundejere i 
kvarteret. Det giver mulighed for at alle nemt kan komme til orde og dele stort og småt med 
relevans for kvarterets beboere. Gruppen har pt. rundet 125 medlemmer og vokser fortsat. 
 
Nyhedsbreve 
Vi sender fortsat nyhedsbrev ud via email til alle de medlemmer vi har på vores mail-liste. 
Endvidere fortsætter vi med at omdele en printet version til de grundejere, der ikke er på mail 
eller fortsat ønsker en fysisk udgave af nyhedsbrevet.  
 
Såfremt der er vigtig information eller behov for ekstra opmærksomhed omkring arrangementer 
(eks. generalforsamling, fastelavnsfest, fredagskomsammen m.v.) omdeler vi til tider også en 
printet seddel eller materiale til samtlige medlemmer. 
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Årets arrangementer 

 
Fastelavnsfest 2016 
Foreningens årlig fastelavnsdag var igen et fint tilløbsstykke med næsten 80 børn og ca. samme 
antal forældre. Det er lidt flere end der plejer og det er fantastisk med den store opbakning! Der 
var masser af fine udklædninger og som altid blev der smadret tønder til den store guldmedalje! 
Arrangementet blev afsluttet med varm kakao og pølsehorn til ungerne.  
 
Fredagskomsammen (”sommerfest”) 
Vores uformelle fredagskomsammen, blev igen en rigtig hyggelig eftermiddag/aften med ca 140 
deltagende voksne og børn. Vi fik lidt blandet vejr, men humøret var højt hele vejen igennem.  
 
Festudvalget sørgede igen for et rigtig fint arrangement og ser frem til at gentage successen igen 
i år. Der er som altid en åben invitation til at hjælpe til med arrangementet – enten i selve 
planlægningen sammen med festudvalget, eller på selve dagen ift. at stille op/oprydning og ikke 
mindst ift. at hjælpe med at grille, underholdning osv.  
   
Kreativ aften 
Blev gentaget igen i år, men påtænkes i et andet format i 2016. 
 
Nye tiltag i 2016 
Planen er at arrangere en ”æblemostdag” i løbet af 2016. Mere info følger, men hvis du gerne vil 
hjælpe med at stable arrangementet på benene er du velkommen til at kontakte Inge fra 
bestyrelsen. 

 
Medhjælp til arrangementer 
Bestyrelsen har med stor glæde oplevet opbakning og hjælp til diverse arrangementer og vil 
meget gerne takke dem, der giver en hånd med. Vi håber også at endnu flere medlemmer fra tid 
til anden vil komme på banen og involvere sig i planlægning og afvikling af endnu flere 
spændende/sjove/inspirerende arrangementer. 
  
 

 
 

Øvrige emner 

  

Nye medlemmer 
Der har også i 2015 været en del udskiftning i kvarteret som følge af køb og salg af huse. 
 
Vi fortsætter den gode tradition med at byde nye grundejere velkomne i kvarteret, hvor et 
bestyrelsesmedlem afleverer et velkomstbrev samt et eksemplar af bogen og informerer om 
kvarteret og foreningen. For at sikre en god service til nye medlemmer opfordrer vi fortsat til, at 
grundejerne der sælger deres huse, meddeler de ansvarlige i bestyrelsen, når der kommer nye 
beboere til.  
 
Endvidere får vi lidt indtægter fra ejendomsmæglerne, når de indhenter materiale fra 
grundejerforeningen ifm. salg af huse i kvarteret. 
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Bestyrelsen 2016 
 

Nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter søges 
Som en bestyrelse baseret på frivilligt arbejde råder vi over begrænsede ressourcer, især i form 
af tid. Dertil er der arbejdsområder, hvor vi kan mangle faglige kompetencer. Det er derfor vigtigt 
for kvaliteten af det udførte arbejde, at vi også i fremtiden har mulighed for at trække på de 
mange gode og dygtige grundejere, som findes i vores kvarter.  
 
Vi mangler fortsat flere hænder til at hjælpe med bestyrelsesarbejdet. Der er pt. to ledige pladser 
i bestyrelsen samt plads til to suppleanter. Vi håber derfor, at der er et eller flere medlemmer, 
som har lyst til at stille op til valg på generalforsamlingen. 
 
Alternativt kan man overveje at placere administrationen af grundejerforeningens basale 
ansvarsområder hos en ekstern administrator. Det vil naturligvis medføre øgede omkostninger for 
medlemmerne samt en indsnævring af de sociale arrangementer – kun generalforsamlingen vil 
blive bibeholdt.  
 
Skulle man derfor have fået lyst til at melde sig under fanerne og derved hjælpe med at holde liv i 
grundejerforeningen, er man meget velkommen til at rette henvendelse til formanden pr. mail på 
fuglebakkenaarhus@gmail.com eller pr. telefon på 31 50 74 04. 
 
 
 

Afslutning 

 
Afslutningsvist vil jeg gerne takke bestyrelsen for vel udført arbejde i bestyrelsesåret 2015. Der 
bliver lagt mange frivillige arbejdstimer, men vi er også blevet meget effektive og 
velorganiserede, hvilket betyder at der er overskud til at arbejde mere med de sjove projekter, 
når de administrative pligter kan løses uden større problemer.  
  
Der skal også lyde en stor tak til grundejerne for jeres opbakning til vores arbejde generelt, og 
særligt for at have taget så godt imod de nye tiltag, vi har lanceret i det seneste år. 
 
Vi ser frem til et godt og spændende arbejde i bestyrelsesåret 2016. 
 
 
 
 
Thomas Mikkelsen 
Formand,  Grundejerforeningen Fuglebakken 
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4. Regnskab og budget 

 

Årsregnskab   

for perioden 1. januar - 31. december 2015              

  Regnskab 2015 Budget 2015 Regnskab 2014 

  Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening 

Resultatopgørelse           

Indtægter           

Kontingent, vej/kloak/sne - obligatorisk (267) 200.250 0 200.250 0 199.500 0 

Kontingent, foreningen - obligatorisk (267) 0 26.700 0 26.700 0 26.600 

Kontingent, foreningen - frivillig 0 4.000 0 5.000 0 4.500 

Renteindtægter, bank 4.216 2.108 200 100 46 23 

Indtægter ved salg af bog 0 0 0 0 0 0 

Øvrige indtægter (ejendomsmægler og gebyrer) 0 9.700 0 4.000 0 8.250 

Indtægter i alt 204.466 42.508 200.450 35.800 199.546 39.373 

             

Omkostninger            

Vej/kloak/sne           

Vedligeholdelse, vej -10.530 0 30.000 0 16.758 0 

Projekt vej 414.990 0 600.000 0 0 0 

Vedligeholdelse, kloak 0 0 60.000 0 18.000 0 

Snerydning  0 0 15.000 0 0 0 

Trafik/miljø 0 0 0 0 0 0 

I alt 404.460 0 705.000 0 34.758 0 

            

Arrangementer           

Fastelavn 0 811 0 2.500 0 37 

Øvrige arrangementer 0 1.044 0 5.000 0 2.319 

I alt 0 1.855 0 7.500 0 2.356 

            

Kommunikation           

Informationsmateriale 0 0 0 1.000 0 0 

Hjemmeside 0 1.290 0 2.500 0 3.165 

I alt 0 1.290 0 3.500 0 3.165 

            

Administrationsomkostninger           

Kontorartikler m.v. 0 822 0 400 0 284 

Forsikringer 0 2.683 0 3.000 0 2.637 

Porto og gebyrer 0 902 0 1.000 0 577 

Bestyrelsesmøder 0 4.819 0 5.000 0 3.706 

Generalforsamlingen 0 6.151 0 9.000 0 7.715 

Øvrige omkostninger 0 0 0 500 0 0 

I alt 0 15.377 0 18.900 0 14.919 

            

Omkostninger i alt 404.460 18.522 705.000 29.900 34.758 20.440 

            

Årets resultat -199.994 23.986 -504.550 5.900 164.788 18.933 
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 BALANCE Regnskab 2015 Budget 2015 Regnskab 2014 

  Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening  Vej/kloak/sne Forening 

Aktiver          

Kassebeholdning  2.482     950 

Danske Bank - Budget  586.449     161.439 

Danske Bank - Aftaleindskud  0     0 

Danske Bank - Toprente  0     0 

Dronninglund Sparekasse - Aftaleindskud  0     600.000 

   588.931     762.389 

           

Tilgodehavende hos grundejere  0     0 

           

Aktiver i alt  588.931     762.389 

           

Passiver          

Egenkapital, forening          

Egenkapital pr. 1. januar  93.288     74.355 

Årets resultat  23.986      18.933 

Egenkapital  pr. 31. december  117.274      93.288 

            

Egenkapital, vej/kloak/sne           

Egenkapital pr. 1. januar  669.101      504.313 

Årets resultat  -199.994      164.788 

Egenkapital  pr. 31. december  469.107      669.101 

            

Skyldige omkostninger  0     0 

Forudbetaling af kontingent  2.550     0 

   2.550     0 

           

Passiver i alt  588.931     762.389 

              

 

Bemærkninger til årsregnskabet: 

 
Periode 

Årsregnskabet dækker for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015. 
 
Indtægter 

Der er solgt langt flere huse i området, ligesom flere medlemmer ikke har betalt kontingent til tiden. Posten er derfor større end 
budgetteret. Posten fordeler sig således: 6.600 kr. fra gebyrer, 600 kr. fra salg af annonce og 2.500 kr. fra ejendomsmægler (5 
stk. a 500 kr.). 
 
Vedligeholdelse, vej 

Posten er i år en indtægt, da man har modtaget kompensation fra Aarhus Vand til fremtid genetablering af slidlag efter strømpning 
af kloaker. 
  
Projekt vej 

Der er udført asfaltarbejde (opretning og etablering af slidlag) på 10.331 m2 for i alt 897.505 kr. Ud af den samlede projektsum for 
asfalt har foreningen kun betalt 247.288 kr. svarende til ca. 28 % da resten er dækket af forsyningsselskaber som følge af deres 
ledningsarbejde på vejene. Hertil er kommet udgifter betalt af foreningen til udskiftning af gamle brøndriste; 140.000 kr. samt 
diverse udgifter (bl.a. ny opstribning af hajtænder og ukrudtsbekæmpelse) for 27.702 kr. I alt en samlet udgift til foreningen på 
414.990 kr. 
  
Vedligeholdelse, kloak 

Der er ikke afholdt omkostninger til udskiftning/reparation af kloaker. 
  
Snerydning  

Der er ikke brugt penge på snerydning som følge af mild vinter. 
  
Øvrige arrangementer 

Der har være afholdt omkostninger til fredagskomsammen. 
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Budget  
 
Resultatopgørelse Budget 2016 Regnskab 2015 Regnskab 2014 

  Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening 

             

Indtægter             

Kontingent, vej/kloak/sne - obligatorisk 253.650 0 200.250 0 199.500 0 

Kontingent, foreningen - obligatorisk 0 13.350 0 26.700 0 26.600 

Kontingent, foreningen - frivillig 0 2.000 0 4.000 0 4.500 

Renteindtægter, bank 200 100 4.216 2.108 46 23 

Indtægter ved salg af bog 0 0 0 0 0 0 
Øvrige indtægter (ejendomsmægler, annoncer 
og gebyr) 0 4.000 0 9.700 0 8.250 

Indtægter i alt 253.850 19.450 204.466 42.508 199.546 39.373 

              

Omkostninger             

Vej/kloak/sne             

Vedligeholdelse,  vej 30.000 0 -10.530 0 16.758 0 

Projekt vej 450.000   414.990 0 0 0 

Vedligeholdelse, kloak 85.000 0 0 0 18.000 0 

Snerydning  15.000 0 0 0 0 0 

Trafik/miljø 0 3.000 0 0 0 0 

I alt 580.000 3.000 404.460 0 34.758 0 

              

Arrangementer             

Fastelavn 0 2.500 0 811 0 37 

Øvrige arrangementer 0 15.000 0 1.044 0 2.319 

I alt 0 17.500 0 1.855 0 2.356 

              

Kommunikation             

Informationsmateriale 0 1.000 0 0 0 0 

Hjemmeside 0 2.500 0 1.290 0 3.165 

I alt 0 3.500 0 1.290 0 3.165 

              

Administrationsomkostninger             

Kontorartikler m.v. 0 2.000 0 822 0 284 

Forsikringer 0 3.000 0 2.683 0 2.637 

Porto og gebyrer 0 1.000 0 902 0 577 

Bestyrelsesmøder 0 5.500 0 4.819 0 3.706 

Generalforsamlingen 0 9.000 0 6.151 0 7.715 

Øvrige omkostninger 0 1.000 0 0 0 0 

I alt 0 21.500 0 15.377 0 14.919 

              

Omkostninger i alt 580.000 45.500 404.460 18.522 34.758 20.440 

              

Årets resultat -326.150 -26.050 -199.994 23.986 164.788 18.933 
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Balance 

    

Regnskab 2015 
 

 
Regnskab 2014 

 

           

Aktiver          

Kassebeholdning      2.482   950 

Danske Bank - Budget      586.449   161.439 

Danske Bank - Aftaleindskud      0   0 

Danske Bank - Toprente     0  0 

Dronninglund Sparekasse - Toprente     0  600.000 

Likvider i alt     588.931  762.389 

           

Aktiver i alt     588.931  762.389 

           

Passiver          

Egenkapital, forening          

Egenkapital pr. 1.januar     93.288  74.355 

Årets resultat     23.986  18.933 

Egenkapital pr. 31.december     117.274  93.288 

           

Egenkapital, vej/kloak/sne          

Egenkapital pr. 1. januar     669.101  504.313 

Årets resultat     -199.994  164.788 

Egenkapital pr. 31 december     469.107  669.101 

           

Skyldige omkostninger     0  0 

Forudbetaling af kontingent     2.550  0 

      2.550  0 

           

Passiver i alt     588.931  762.389 
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5. Indkomne forslag 
 
 
A: Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes §6: 
 
Eksisterende tekst: 
§6   Foreningen afholder generalforsamling hvert år i februar. Indkaldelse skal ske med mindst 14 
dages varsel.  
Dagsordenen på generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter: 

 Valg af dirigent 

 Forhandlingsbogen 

 Formandens beretning 

 Fremlæggelse af regnskabet 

 Fastsættelse af kontingent 

 Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen) 

 Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5 samt suppleant, revisor og revisorsuppleant 

 Eventuelt 
 
 
Forslag til ny tekst: 
§6   Foreningen afholder generalforsamling hvert år i februar. Indkaldelse skal ske med mindst 14 
dages varsel.  
Dagsordenen på generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter: 

 Valg af dirigent 

 Formandens beretning 

 Fremlæggelse af regnskabet 

 Forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen) 

 Fastsættelse af kontingent 

 Præsentation af budget 

 Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5 samt suppleant, revisor og revisorsuppleant 

 Eventuelt 
Bestyrelsen kan vælge at tilføje yderligere punkter til dagsordenen. 
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B: Ekstern administration af grundejerforeningen 
 
Bestyrelsen har indhentet et tilbud på drift og administration af grundejerforeningens basale 
opgave med henblik på en eventuel overdragelse af bestyrelsesarbejdet til en ekstern 
administrator som følge af manglende opbakning/bestyrelsesmedlemmer til at varetage 
bestyrelsesarbejdet. 
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C: Den grønne plads 
En arbejdsgruppe bestående af Stinne Bille (Nattergalevej), Gija Rackauskaita (Tornskadevej) og 
Anne Bønnelykke (Fuglesangs Allé) har arbejdet videre på de mange indkomne forslag til 
opgradering af det grønne område neden for legepladsen på Nattergalevej/Falkevej. 
 
Det er der kommet et skitseforslag ud af som gruppen vil arbejde videre med. Der er stadig et 
stykke vej ift. at realisere et endeligt projekt og der er stadig plads til flere aktive medlemmer i 
arbejdsgruppen.  
 
Arbejdsgruppen præsenterer projektet på generalforsamlingen og der er mulighed for at 
diskutere de næste skridt i processen – herunder involvering af kommunen, nabohøringer, 
økonomi m.v.  
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D: Bestyrelsens forslag til fortsættelse af vejrenoveringsprojekt 

 
Bestyrelsen anbefaler at vi som planlagt fortsætter den projekterede vejrenovering i de 
kommende år med udgangspunkt i det økonomiske fundament som de opsparede midler 
medfører. 
 
Bestyrelsen foreslår at der i 2016 bliver renoveret 3 vejstykker (se røde vejstykker på 
nedenstående kort) med nyt slidlag i vejenes fulde bredde. Vejene er valgt ud fra, at de er de 
mest trafikerede af de endnu ikke renoverede veje. Den forventede pris anslås til at være ca. 
350.000 kr. for tilretning, slidlag samt udskiftning af brøndriste, men er meget afhængig af 
olieprisen på renoveringstidspunktet. 
 
Det er bestyrelsens indstilling, at en eventuel vejrenovering på de pågældende veje kræver, at 
alle grundejerne er klar til at renoverer deres kantsten, som det er sket på de øvrige veje i 2015. I 
samme ombæring opfordrer vi til at se på, om fortovet ligeledes skal renoveres. 
 
Ved et fortsat ønske, fra grundejernes side, om renovering af alle veje i kvarteret kan de 
resterende veje renoveres inden for en årrække på omkring 3-5 år, givet at kontingentet løbende 
sættes op med ca. 100 kr. om året samt at olieprisen forbliver på niveau med prisen i 2015 eller 
med mindre stigninger. 
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6. Kontingent 2016 
 
Med udgangspunkt i det fremlagte budget og de stillede forslag omkring vejrenovering vil 
bestyrelsen på generalforsamlingen stille forslag om følgende kontingenter for 2016: 
 

- Foreningen: 50 kr. (en nedsættelse på 50 kr.)* 
 

- Vej/kloak/sne: 950 kr. (en forøgelse med 200 kr.)** 

 
* I forhold til foreningens egenkapital er det bestyrelsens indstilling, at vi ikke har nogen grund til 
at opbygge en større formue. Derfor er vi villige til at nedsætte foreningskontingentet i en kortere 
periode og nedbringer derved den nuværende egenkapital en smule for også at tilgodese de 
tinglyste grundejere, som skal betale ekstra til vej/kloak/sne pga. vejrenoveringsprojektet. 
 
** Ift. planen og budgettet for vejrenoveringsprojektet, er foreslår bestyrelsen at vi hæver 
kontingentet for de tinglyste medlemmer af ”vejfonden”.  

 
 

 
6. Valg til bestyrelsen 2016 
 
Valg til bestyrelsen i henhold til §5 samt suppleanter, revisor og revisorsuppleanter. 
  
Bestyrelsen:         
- Thomas Mikkelsen (ønsker genvalg)    
- Allan Timmermann (ønsker genvalg) 
- Inge Holm (ønsker genvalg) 
 
* Der er endvidere 2 tomme pladser i bestyrelsen, som mangler at blive udfyldt.   

  
Suppleanter:        

- Der er også mulighed for at have op til 2 suppleanter til bestyrelsen – begge disse pladser er pt. 
ledige.     
 
Revisor: 
- Steen Borregaard (ønsker genvalg) 
 

Revisorsuppleant:  
- Lise Hansen (ønsker genvalg) 
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Baggrund: 

Grundejerforeningen uddeler igen i år Årets Pip. Med prisen ønsker grundejerforeningen at give et skulderklap til et 

eller flere medlemmer, som på forskellig vis er med til at gøre Pip-kvarteret til et endnu bedre sted at bo. Vi modtager 

derfor gerne gode, sjove eller kreative forslag til årets prisuddeling, som finder sted på generalforsamlingen.  

Måske har du/I verdens bedste naboer, der altid passer jeres hus når I tager på ferie. Måske er der et 

renoveringsprojekt i kvarteret, som har resulteret i et flot hus. Måske er det en helt tredje ting som du/I synes 

fortjener lidt ekstra ros og et officielt skulderklap. 

Præmisser og uddelingskriterier: 

- Prisen uddeles på generalforsamlingen. 

- Alle kan sende en eller flere nomineringer til Årets PIP. 

- Bestyrelsen udpeger vinderen. 

Dette års nomineringer: 
Bestyrelsen udvælger en vinder blandt nedenstående nomineringer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Den hjælpsomme nabo I (Ester Bronis, Fuglesangs Alle 47 B) 
 

Drømmenabo/genbo der altid hjælper naboerne med at passe hus og have under 
ferier, assisterer gerne med oprydningsprojekter og en praktisk hånd samtidig med at 
hun tager sig kærligt af både de naboer og de dyr i kvarteret, der trænger til hjælp.  

 

Tornskadevej (sydlige del)  
 

Fællesbetaling af fortovsrenovering på den sydlige del af Tornskadevej. Her blev 
regningen fordelt i lige store dele blandt beboerne, uanset om de havde få eller  
mange meter fortov.    
 

 
Den hjælpsomme nabo II (Anders Øland, Solsortevej 2A) 
 

Årets PIP må være Anders Øland. 
Han er det mest hjælpsomme og betænksomme menneske vi kender. 
Computerproblemer – han smider, hvad han har i hænderne og kommer 
løbene, tidligt og sent. 
Flere af os har oplevet at mangler en transportmulighed og straks har han lånt 
sin svigermors bil og viderelånt denne. 
Cykelreparationer er nærmest et ”must” for ham, og hvis et barn mangler et 
løbehjul, så låner han gerne eget ud – og går selv i skole. 
Og Anders’ kvaliteter som fritidshåndværker mærker vi også – her er hjælpen 
lige ved hånden og mange timer er givet ud af Anders.  

Byggeprojekt (Jeppe Sørensen, Fasanvej 7) 
 

I bogen om kvarteret er der afbilledet et meget fint havehus, som Jeppe har 
påbegyndt en restaurering af med høj kvalitet og fuld respekt for historien.  
 

 


