MORBJERGGARI)
Grundelerroreningen
v/ Henrik Hogstrup, Morbjergparken 41, Vindinge,40fi) Roskilde-"Ielf.:2276 0239

Referataf ordinpr generalforsamling,
den 13.marts 20t4
12
Fremmsdt
var 13medlemmer, stemmeberettigede
1. Valg af dirigent
MV10 somdirigent,somblev valgt. Det
BestyrelsenforeslogJargenPetersen,
generalforsamlingen
konstateredes
fra dirigentat
var indvarsletlovligt og at der ikke foreli
fuldmagter.
BestyrelsenforeslogOle MichelsenMV52 somreferent,somblev valgt.
2. Bestyrelsens
beretning
Bestyrelsens
formandHenrik Hogstrupfremlagdeberetningen:
" Aret 2013har vrret et 6r med storaktivitetfor bestyrelsen.
Den helt storeopgavefor bestyrelsen
var gennemforelsen
af asfalteringaf hoved-og
pi sidestierne.
sidestier.
samtfl iseomlregning
Det blev vedtagetpi denekstraordineregeneralforsamling
den3.7.2013at ladeSkanska
Asfalt vere hovedentreprenor
for bide asfalt-og flisearbejde.
Det viste sig at v&re en godbeslutning,for vissestederblev der lagt 4-5 gangemereasfalt
endberegnet,udenat detpivirkede denaftaltepris.
Det var ogsi en god beslutningder blev truffet om, at der skulletilknyttesen ridgiver til
projeklet.Her valgtevi detridgivendeingeniorfirmaDinesJorgensen
& Co., somviste sig
atvnre et godtvalg, idet vi fik dennsdvendigesagkyndigebistand.
(asfaltog fliser) samt
Indenprojektetgik i gangi august,var der msdermedentreprenoreme
voresridgivendeingenior.
Det blev bl.a.droftetom de tilbagevrerende
stolperog bomme,somstodfor enderneaf
nogleaf stierneskullebevareseller slojfes.Voresridgiver menteat vil ville ffi en prenere
asfalt,nir stolperog bommeblev {ernet indenasfalteringen,
hvilket bestyrelsen
tilsluttede
sig.
Vi mi si i denkommendetid vurdereom de slojfedestolperog bommevil medfsregener,
si de igen skalopsettes.
Endviderevar derkontaktmedflere grundejere,hvis ejendommegrenserop til stierne,hvor
der var en dialogom noglepraktiskeforholdomkringdet forestiendeasfalt-og flisearbejde.
Efter projektetsafslutninghavdevi en gennemgang
af omridet,idet der var noglemangleri
arbejdetsudfsrelse.
Dissemanglerblev udbedretstraksefterat vi havdepitalt dem.
Udgifternetil bide entreprenorog denridgivendeingeniorblev mindreendbudgetteret.
Ved Volden,Lonbjergog Morbjerggerdhar en felles
Grundejerforeningeme
vedligeholdelsespligt
af Omemosestien.
indenforen ca. l0 arig periodeskal
En umiddelbarvurderinger, at asfaltbelregningen
fornyes.For at undgi at denenkeltegrundejeri forbindelsemeden renoveringaf stienskal
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indbetaleet stortengangsbelob,
henstillerbestyrelsen
til, at vi indtil viderefortsrettermedat
henlreggeet mindreirligt belobpi henlreggelseskontoen.
Efter asfaltarbejdets
afslutningtog TorbenThomsenfra bestyrelsen
en ordentligtorn, idet
hankantedeflisernepi storedeleaf hovedstien.Gressetvar flere stedervokset20-30cm
ind over fortovsflisernei hver side.
Efteriretsstormenedlagdenogletreer i omridet og her tog Torbenogsi fat pi at ryddeop
og da hannu var i gang,blev der ogsi tyndetud i beplantningen
andresteder.Der skulle
ogsi fiernesen del trestubbe,og det sketefsrst i sidsteuge,idet det omliggendegresareal
pi grundaf megetregnog for lidt frost,har vreretalt for blsdt at kore i.
De sidstetraer er netopfreldetdetheleer blevetfiernet.
Der henstir nu lidt efterbehandling
afjorden og der skalsis lidt grres.
Bestyrelsenlavedeen rapportovertilstandenfor de offentligefortoveog veje i
Morbjergvrenget
og Morbjergparken,
somblev sendttil afdelingenfor Veje og gronne
omrider i RoskildeKommune.
Det var et udforligt dokumentmedbilledersamtbeskrivelseraf de fejl og mangler,somvi
kunnepipege.
Den 7.januar 2014modtagervi endeligsvarfra RoskildeKommunesomfolger:
Hej Henrik
Takfor dit brev. Jeg beklager det sene svar, som slEldes, at ledelsen desverre har glemt at videresende brevet
til mig.
Fortovene.lqngs med Morbjergparken og Marbjergvenget stdr pd renoveringsplanen i indevarende dr. Dvs.
der vil ske en hel- eller delvis renovering affortwene i jeres omrdde. Der er endnu ikke lagt en planfor
arbejdets udforelse.
Hvad angdr vejbelegningen, sd har vi ingen ahuelle planer. Hullerne i asfalten udgor ingen trafikal risiko, og
vil derfor ilike blive lappet i vinterhalvdret.
Venlig hilsen
Anita Udholm Madsen
Vejingenior
Roskilde Kommune

Forvaltningenoplysersenere,at de formentligthar entidsplanfor arbejdernes
udfsrelsei
slutningenaf martseller begyndelsen
af april og det falgervi op pi.
For 22 eIIer23 ir sidenksbetforeningenvoreshavetraktor/pleneklipper,
sombrugt.
pi
grund
Der har i 6retslab vnret mangedriftsstop
af mekaniskefejl.
Vi har i 6retslab nodrepareret
en del. Klippebordeter ved at vrereslidt op. Der er blevet
skiftetet leje, svejstnye siderpi klippebordet,si kniveneigenvar skjulte.Hjulenetil
klippebordetslidesog det har vreretvanskeligtat skaffenye. Styretojblev repareret.
Traktorensnodstoper holdt op medat fungereog skalrepareressamtidigmed,at der
antageligskalofresen ny vandpumpe.
I det heletageter detblevetvanskeligereog vanskeligereat skaffereservedele
til
producentBolensblev opkobtaf en konkurrenti 2001og
traktoren,fordi denamerikanske
Bolenshavetraktorer
blev nestenudfaset.
pi traktorenhar vi udsattil efterdennegeneralforsamling.
Det irlige serviceeftersyn
Somdet fremgdraf dagsordenen
har bestyrelsen
derforindhentettilbud pAen ny
pleneklipper.
Til Grsn Dag den4. maj var der msdtca.12 personerop, og legepladsen
blev frisket op.
Vi vil da gerneher benyttelejlighedentil at takkede fremmsdte.
GronDag i20t4 bliver lardagden26.april kl. 09:30,hvor der serveresen kop kaffe og et
rundstykke.
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Pi legepladsen
mitte vi konstatereat vippenvar i si dnrhgstandpi grundaf rid, at vi mitte
ladedenudskifte.Bestyrelsen
blev enigeom at ksbe en egetrresbjrelke,
sominden
opsretningblev oliebehandlet.
Den storeopgavei foriret bliver forsatoprydningog vedligeholdelse
i de gronneomrider."
Der var ingenkommentarertil bestyrelsens
beretning
af det reviderederegnskabfor 2013tit godkendelse.
3. X'orelreggelse
KasserenPrebenJorgensen
fremlagderegnskabet
for 2013
Der var ingenkommentarertil regnskabet,
somhereftergodkendes
4. Forslag fra bestyrelsen,herunder fremlreggelseaf budget for 2014 ogfastsrttelse af
kontingent.
FormandHenrik Hogstrupfremlagdeforslagtil budget.
Posteme"Bortksrselaf grenem.v." og "Gartnerog planter"foryentesi 6r ekstraordinerhojt
grundetefterbehandlingefter oprydningi gronneomrider.
Bestyrelsenforeslogindksb af ny tra}tor pi baggrundaf irsagernenevnt i beretningen.Der
var indhentet4 tilbud pi traktor.Det samledebedstetilbud er givet fra L.N. Servicepi
Tilbuddetbestari indksb af en StigaParkPro pleneklipper/traktortil kr.
Strerkendevej.
75.000,-samtsalgaf eksisterende
trakilortil kr. 10.000,-.Dvs. samletudgift for
grundejerforeningen
pe kr. 65.000,-.Dettetilbud er siledesindregneti budgettet.
Bestyrelsenforeslogat ud af de kr. 75.000,-i indkobsprisfor ny traktor,si settesde kr.
30.000,-pi resultatopgorelsen
for 2014og resterende
somal$iv, der afskrivesover de naste
5 &r.Dettegoresefteranbefalingfra revisorJesperChristensen,
idet det giver det mest
retvisendebilledeaf denneinvestering.
Bestyrelsenforesloghenleggelsetil asfalteringaf Amemosestien
pe kr. 12.200,-idet stien
er ca. 10 6r yngreenddennetopasfalterede
sti, og at det derformi forventesat den skal
asfalteresom ca. l0 er.
Bestyrelsenforeslogat kontingentetfastholdespi nuvrerende
niveaupe kr. 1000,-pr. parcel.
Siledesforventeset lille overskudpi 6retsresultat.
Folgendekommentarertil budgettet:
- MV46: Hvorfor henlregges
dertil asfaltphAmemosestien
i stedetfor fliseomleggelse
pi hovedstien.Det foreslis at henlregge
til omlegningaf fliseomlregningaf hovedstien.
o Svarfra Henrik Hogstrup:fliseomlegningpi hovedstienvar ikke omfattetaf
projekteti2013. Men snsketer noteretog det overvejestil fremtidige
vedligeholdelsesarbej
der.
- MV46: Det pointeresat Torbensarbejdeefter asfalteringsprojektet
er udfsrt meget
nydeligt.
11 stemtefor budgettet,I stemteimod vedtagelseaf budget.Dermedblev budgettet
vedtaget.

www. moerbjerggaa rd.d k

J.

Forslagfra medlemmerne
Der var ingenforslagfra medlemmerne

6. Valg af medlemmertil bestyrelsen
Folgendeblev valgt sommedlemmer:
- Keld Johansen,
MPl valgt for I 6r
- Rolf Christensen,
MV48 valgt somnyt medlem
- PrebenJorgensen,
MV4 genvalgt
7. Valg af suppleanter
Ingenonskedeat stille op somsuppleanter.
Dermedblev det foresliet at bestyrelsenselv
supplererefterbehov.Detteforslagblev godkendtaf generalforsamlingen.
Det blev foresliet bestyrelsen
at overvejeat fremsetterendringertil vedtegteme,for at
reducereantalletaf medlemmeri bestyrelsen,
idet der ofte er vanskeligheder
med at fi nok
medlemmeri bestyrelsen.
8. Valg af revisorog suppleant
- JesperChristensen,
MP45 genvrelges
somrevisor
- JorgenPetersen,
MVl0 genvrelges
somrevisorsuppleant.
9. Eventuelt
- MV66: Hvornir skalbogetr&erneved MV66 beskeres?Det stir i referatetfra
generalforsamling
2013.
o Svar:Vi niede det simpelthenikke i2013, menvi er opmrerksom
pi det.Det
foreslis at enhver,der er interesseret
i at felde treerneog ryddeop mod at fb
brendet,kan rettehenvendelse
til bestyrelsen.
Dirigentenkonstaterede
at der ikke var flere sporgsmil.Takkedeforsamlingenfor god ro og orden
og erkleredegeneralforsamlingen
afsluttetkl. 19:40.
Hereftertakkedeformandende afgiedebestyrelsesmedlemmer
for deresarbejdei bestyrelsensamt
dirigentenfor hansindsats.
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