Grundelernoreninsen
M0RBJHRGGARI)
v/ Henrik Hogstrup, Morbjergparken 41,Vindinge,4fi)0 Roskilde -Telf.:2216 0239

Referat af ordinrer generalforsamling, den 14. marts 2012
Fremmodtvar 16,heraf15 stemmeberettigede
medlemmer.
Formanden,
HenrikHogstrup,
indledte
medat bydevelkommen.
Hereftergik manovertil dagsordenen.
1. Valgaf dirigent.
Bestyrelsen
foreslogHansErikJensen,MP 25, somblevvalgtudenmodkandidat.
Dirigenten
konstaterede
at generalforsamlingen
var lovligindvarslet,
og at der ikkeforelA
fuldmagter.
Dirigenten
foreslogat pkt.5 blevbehandlet
far pkt.4,hvilketder var enighedom.
2. Bestyrelsensberetningfor det forlobne&r.
Formanden
HenrikHogstrupfremlagdeberetningen:
Dranledningen:
Medudskiftningen
i 2O1O
af 30 meterdranledningpa hovedstien
mentevi at sagen
omkringdranledningen
var et overstietkapitel.
Engbro,MP31havdestadigindvendinger,
idethan menteat dranledningen
ikke
gt.
afvandede
tilstrekkel
i
I april2011havdevi sammenmedFinnEngsbro,
MP31 og MetteJalris,MV 22 et mode
med2 medarbejdere
fra miljoafdelingen
i RoskildeKommune.
Pi modetblevdet besluttet,
at Roskildekommunevillevendetilbagemeden rapport,som
imidlertid
aldrigkom.
Detteblevtil en invitation
tilformanden
til et madei september
2011pd RAdhuset
med
LarsGotterup,miljaafdelingen.
Hanoplysteat manhavdeinspiceret
den udskiftede
drenledningog fandtat ledningen
var af en vasentligmindredimension
end den
eksisterende
ledningpir 300mm.
P6 dentegningen,
vi i sintidfik fra Roskilde
kommune,
er ledningsdimension
imidlertid
anfsrtsom200 mm.
gjordei megetstarke vendinger
Kommunen
opmarksompA,at en autoriseret
kloakmester
burdevideat manikkemAreducererardimensionen
og kommunen
nedlagde
et pibud om at ledningen
skulleomlaggestil en stanedimension.
Vi kontaktede
entreprenoren
RE,somhavdeudskiftetledningen
og havdeover14 dage
en del diskussionelidetvi fastholdtat RE ikkehavdelevetop til sin autorisation.
Da vortkravtilspidsede,
meddelteRE at de intetansvarhavdei den sag,idetde var
overtagetaf en andenentreprenorvirksomhed
i TAstrup.
Efternogensagningfandtvi fremtil dentidligereejeraf RE og forelagdehamproblemet
medden reducerede
rardimension.
Hanvar imsdekommende
og villegernev@remedtil at lasesagenog vi lavedeet forlig,
somgik ud pA,at grundejerforeningen
betaltematerialerne
og entreprenoren
arbejdslsnnensamtat arbejdet
skulleudfaresi november/december
2O11.Da udskiftningen
udeblevbredteuroensig,menibegyndelse
af januar2012blevledningen
udskiftet
i

henholdtil kravetfra RoskildeKommune.
P6 madeti september2A11oplystekommunen,
at privatedranledninger
somliggeri
offentlige
vejekun liggertil l6ns,forstdetp5 denat de er kommunen
uvedkommende.
lgennemforeningens
omrAdeer der ca. 600meterprivatdranledningog kommunen
opfordrede
os til at foretageen spulingog oprensning
af slambrsnde.
Bestyrelsen
droftede
sagenog besluttede
at laveen samletspulingaf samtlige600 meterdren og brandeligefra Tunevejtilafslutningen
p6 Morbjergvenget.
Sd nu h6bervi at der gir mange6r indender igenskalroresveddendranledning.
Snerydning:
I august2011havdejeg sammenmedLonbjerget modemedvor entrepren
ar om
kontrakten
for snerydning.
Vi havdeen intensdroftelse,hvorjeg gjordegaldende,at vi ikkevilleacceptereat
snerydningen
finderstedmedsmAhavetraktorer.
Vi fik i kontraktenanfortminimumstorrelsen
af det snerydningsmateriel,
der skalanvendes
i sesonen201112012.
Derblevsamtidigigenudleveret
et korttil entreprenoren
med
oversigtoversamtligestierop pladser,somer omfattetaf rydningen.
I efteriret2Af faldlder heldigvisingensne,menda denfsrstesnefaldti 2012modte
entreprenoren
op medmateriel,der sletikkevar i overensstemmelse
medkontrakten.
Vi fik omgiendeet modei standmedentreprenoren
og hanoplysteat der var sketen
udskiftning
af personalet
og de andre,somhavdetagetovertroedeat det skullefortsatte
somtidligere.Hanbeklagede
megetog lovede,at fremovervil snerydning
ske meddet
aftaltemateriel.
RoskildeKommunevil forringesnerydningenpi vore veje:
I ma12O11
serjeg i Dagbladet
en artikelom at RoskildeKommunevil nedklassificere
pAflerevejei Vindinge,bl.a.Morbjergparken
snerydningen
og Morbjergvanget
fraA-ruter
til B-ruter,hvilketbetyderat snerydning
forstfinderstedop ad dagenog sletikkei
weekender.
Forvaltningen
var ikkemegetfor at kommemedoplysningeri sagen,hvorforjeg bad om
aktindsigt.
Sammenmedde andregrundejerforeninger
i byenfremsendte
vi en indsigelse
til Roskilde
Kommune.
Forvaltningen
trakforslagetog vorevejeer stadigA-ruter.
Stojgenerfra DK Beton:
I tidenfra tirsdagden2. til lordagden6. august2011konstateredes
storestojgenerfra DK
Beton,Morbjergvanget
19.Derblevbanketbetonaf betonkanonerne
fraT morgentil 5
aften.
Jeg kontaktede
RoskildeKommuneden 5. augustog miljoafdelingen
tog omg6ende
kontakttil DK Beton,somimidlertid
fortsattemedarbejdet.Mandagden 8. august
foranstaltede
kommunen
pAvirksomheden.
stojm€rling
jeg Kommunens
Tirsdag,den 9. augustmodtager
resultataf stajm6lingerne.
De viserat
der er m6lt76,4dB modde tilladte45d8,somer anfarli DK Betonsmiljotilladelse.
SAdet var en heltklaroverskridelse
af stojniveauet.
Asfalteringaf hovedsti:
Pi en tidligeregeneralforsamling
er det besluttetat ventemedat legge nytasfaltpir
hovedstien
indtilDongEnergier fardig medkabellagningaf el-ledningerne
i Vindinge.
Dongoplysteos sidste6r om,at manforventede
at vare fardige medkabellegningen
i
Vindinge
i2. halvir2A12.
I februar2012spurgtevi igenDong,somsvarede,at denoverordnede
tidsplanvil blive

revideret,
genoptages,
n6rgravearbejdet
mensomdetfremgdrligenu, er der ingen
andringeri forholdtil de oplysninger,
vi fik i april2A11
. Mengraveplanen
revideresi april
2012,hvorvi igener velkomne
til at sporge.
56 meddet svarer vi ikkesikrepAat Dongogsdbliverferdige i 2012.
De gronne omrAder:
PAgrundaf uafklarede
forholdomkringomkostninger
til dranledningen,
er
vedligeholdelsen
af beplantningen
i de gronneomrideri zAf holdtp€ret minimum.
HedeDanmark
vil ogsi i 2012vedligeholde
beplantningen
langsmedTunevej.
Derer i marts2012foretageten kraftigbeskaringaf omridernemedAvnbog,Jasminog
Forsytia.
Voresaffaldsspande
langsmedstienbrugesganskeflot - mendesvarreogsAigentil
privathusholdningsaffald.
Detkanmanikkevare bekendtog vi henstiller
til at privat
husholdningsaffald
lagges i egetaffaldsstativ.
42012lavervi GranDagden 12. ma1.
Herer detfortrinsvis
legepladsen
somskalrengores.
Til slut lige et par overordnedebemarkninger,somikkedirektehar nogetmedvores
foreningal gare.
RegionSjallandhar laveten rAstofplan
for heleregionen.I planenstillesforslagom,at
- Vindingevej
der i omrAdetmellemLillevangsvej
og st6lmosevej
skalindvindeJgrus
og
sten.Skerdet vil byudviklingen
modRoskildeblivestandset.
Tilfadelse
til udstykning
af 40 boligerpA Starkendevej
er giveti 2A11ogdetforventesat
grundetil 50 boligerp5 St6lmoseg6rd
ogsdopndrtilladelse
til udstykning
i 2O12.
Herefterer der kunomr6detved Lonbjergvej
langsmedvoldensomer udlagttil senere
bebyggelse.
For at sikreen fortsatbyudvikling
fremsender
vi indenden 19.martssammenmed
VindingeLokalrdden indsigelse
grusgravning
modyderligere
omkringbyen.
For det er vigtigtat byenfortsattilfaresnye boliger,bl.a.for at bevareskole,idratsforening
og kobmand.UdendissebliverVindingemindreattraktivat bo i.
Hereftervar der sporgsmAl
til beretningen:
MV16spurgteom MP31stadighar problemer
medoversvommelse
fra dranledningen
samtom grundejerforeningen
kanblivepdlagtflereomkostninger
i denneforbindelse.
Formanden
svarede,at udskiftning
af dranledningsamtspuling,er udforti henholdtil
Roskildekommunes
anbefaling
samtat hanfor nervarendeikkevar bekendtmedflere
oversvommelse
fra dranet pAMP31og at kommunen
har erklaretsigtilfredsmeddet
udfortearbejde.
Formanden
oplysteendvidere,
at dranet harudlabi Langvad6, somhar sit udlabi
KattingeVig ost for Bognes.
godkendt.
Herefterblevberetningen

3. Fremlaggelseaf det reviderederegnskabfor 2011.
Kasserenfremlagderegnskabet.
Regnskabet
blevgodkendt.
5. Forslagfra medlemmerne.
Dervar indkommet
2 forslag.
Detene hvorMV22stillerforslagom,at "Vedligeholdelse
og reparationer
af dranrar,er af
falles interesse
for medlemmerne
af grundejerforeningen,
sAledesat foreningen
dakker
udgifterhertil.Vi finderdet urimeligtat udgiftertil ovenstdende,
pAhvilerde f& husejere,der
tilfeldigvisbor p€ren grund,hvordranraretpasserer".
MV16nevnte at problemet
medmegetvander nytfor alle.Deter et megetlangtstykke
dren. Problemet
kan i fremtidenstadigopst€r.
Grundejerforeningen
burdep6tagesig hvert
5. eller10.6r,at foretageen spulingaf heleledningen.
Formanden
svaredeat indholdeti forslageter megetvidtg6ende
og at bestyrelsen
ikke
pAtagersig denforeslAede
kan anbefaleat grundejerforeningen
forpligtelse,
menat det
kunnevare praktiskat grundejerforeningen
pdtogsig en samletspulingaf dranet hver10.
eller15 6r ellerefterbehov.
Dirigenten
foreslogherefteret kompromis:
pdtagersig ansvaretfor
Grundejerforeningen
en spuling.DetteaccepteredeMV22,og trak hereftersit forslag.
DetandetforslaghvorMV88stillerforslagtil regnskabog budgetom at
"PostemeGartner& Plantersplittesop
1) Gartner
2) Planter
Lonninger
splittes
op
a) Lonninger
til grasklipning
b) Lonninger
til vedligeholdelse
af granneomrider
c) Lanninger
til div.opgaved'
Formanden
svaredeat regnskabet
tidligerehavdeveret opdeltpA dennem6de,menefter
p6 en tidligeregeneralforsamling
henstilling
var onsket,at mankunnese lonningerne
som
en samletpost,hvilketforeningens
revisorogsAanbefalede.
Dirigentensatteforslagettil afstemning.1 stemmefor og 11 imodog 3 undlodat stemme.
Forslaget
var dermedafvist.
4. Forslagfra bestyrelsen,herunderfremlaggelse af budget tor 2o12og
fastsattelse af kontingent.
Budgettetblevfremlagtog bestyrelsen
foresloguandretkontingent
for 2012 kr.1.000,00.
Derblevspurgtom,hvadmangor hvisder kommeruforudsetstoresnemangder.
Formanden
svarede,at uansethvad,skalder ryddessne.Budgettet
vedtaget.
6. Valgaf medlemmertil bestyrelsen.
Dervar genvalgaf:
PrebenJorgensen,
MV4.
TorbenThomsen.MV36.

7. Valgaf 2 suppleantertil bestyrelsen.
MV52blevgenvalgt.
Ole Michelsen,
KeldJohansen,
MP1blevvalgt.
8. Valgaf revisor:JesperChristensen,
MP45blevgenvalgt.
Valgaf revisorsuppleant:Ole Svendsen,
MP21blevgenvalgt.
9. Eventuelt.
Der blevspurgtom bestyrelsen,
kunnelegge indkomne
forslagtil generalforsamlingen,
ind p€rGrundejerforeningens
hjemmeside.
Ligeledes
at regnskaber
for nogleArtilbage,
kunnelaggesindp6 hjemmesiden.
generalforsamlingen
Klokken20.00erklarededirigenten
afsluttetog takkedefor god ro og
orden.Formanden
takkedefor fremmadet.
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