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Referataf ordi nar generalforsam
ling
torsdagden 12.marts2015kl. 19.00
HenrikHogstrup,
Til stedefra bestyrelsen:
RolfChristensen,
(ingenafbud)
KeldJohansen
Bestyrelsen
taltekunovennevnte,idetOle Michelsen
fraflyttede
Vindingei efterAret
og
fsr tid,og kasserer
PrebenJorgensen
dermedudtrAdte
afgikveddodenden20.januar.
indledtesmedet ojebliksstilhedfor at ere PrebenJorgensens
Generalforsamlingen
minde.
1. Valgaf dirigent
foreslogJorgenPetersen(MV 10),somblevvalgt.
a. Bestyrelsen
Dirigenten
konstaterede,
at generalforsamlingen
var lovligtindvarslet
med husindkaldelse
standsomdelt
og afholdtindenudgangen
af marts.Generalforsamlingen blevdermederkleretbeslutningsdygtig.
- ingenvedfuldmagt.
b. 14 medlemmer
vartil stede,heraf13stemmeberettigede
c. Dervar indkommet1 forslagfra medlemmerne.
Dirigenten
foreslog,at detteblev
behandlet
som punkt4 far fremleggelseaf budget.
2. Bestyrelsensberetningfor det forgangneAr
Fremlagt
af formandHenrikHogstrup:
I vinterhalvAret
2013-2014
blevder ryddetop efterefterArsstormen,
og omrAdet
medbuskeog traer ud for MV84blevryddet.Detvar samletset en storreopgave. Omridetblevi efter6retplaneret,
og eftersamrddmednoglenaboerblev
derfundeten egnetbeplantning.
I nogleaf de gronneomrAder
er flereaf de gamlebuskegAetud,og de vil i lsbet
af 6retbliveudskiftet,
sAdensamledebeplantning
i de enkeltearealerstadigvil
fremsti somen helhed.
problemer stadig,at enkeltegrundejere
Et tilbagevendende
anvender
vores
gronneomrAdetil at smidedereshaveaffald
ud i. Affaldet- mestfra gresplener
- sogesskjultunderbuskene.Menhaveaffald
fra privatehaverskalman bortskaffe p6 andenvis- ikkei de gronneomr6der.
Og et lillesukomkringvoresaffaldsspande
langsmedstien:De er ikkeberegnet
papkasser
til
og andethusholdningsaffald.
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fra grundejerne.
SporgsmAl
MV46: Ny traktorkobtfor 1 6r siden,kunbrugtat 6n mand.Kanpdkorselske
igen,er deren garanti?
Barfarerenhaveen uddannelse?
Det var et solouheld,det kan i teorienskeigen. Uheldetskyldtesen
kloakrist,somikke var lukketordentligt,og det har vi aldrigoplevet
tidligere.
godkendt.
Herefterblevformandens
beretning
enstemmigt
3 . Forelaggelseaf det reviderederegnskabfor 2014
GrundetkassererPrebenJorgensens
frafaldblevregnskabet
fremlagtaf formand
(regnskabet
HenrikHogstrup
blevudsendt
sombilagtil indkaldelsen).
fra grundejerne:
SporgsmAl
MV 46: Henlaggelse
til sti,hvadbest6rdet i? Hvadmedflisernelangshovedstien?
Der henlagges til Arnemosesfiensamtflisebelegningpd vore
, egnestdesfierm.m.Alle betalerlabendetil opsparingen,somhenlegges. Vi vedtogpd generalforsamlingen
2014,at henleggelsenskulle
gelde renoveringaf asfalt,ikke fliser.Men det vil indgit i den samlede
overuejelse
som ogsii dengangbesluttet.
MV 36: Havetraktor,
udgifter
kr. 10.000,Hvader de sidste7.843,-?
Benzinog seruice.Maskinenbrugeren del mere (dyrere)brendstof end
den gamle.
MV 18: Fulgteder ikkeen servicekontrakt
medikabet?
Nej,vi har kabt traktorentil en god pris,udenseruicekontrakt.
MP 11: Hvaddekkerlonninger?
Arbejdei gront omrdde,herundervedligeholdelse
af legepladsog
tomningaf skraldespande.
godkendt.
Herefterblevregn'skabet
enstemmigt
4.

Forslagfra medlemmer
pAgeneralforsamlingen:
Dervar indkommet
et enkeltforslag,somblevmotiveret
MV 66 foreslogfaldningaf de tre storeegetreerpAhovedstien
bagderes
ejendom(ligeved legepladsen).
MV 66 anfarte,at dettetidligereharvaret
"todo-liste"mener ikkesket,hvilket
pA bOstyrelsens
afstedkom
forslaget.
Svarfra bestvrelsen.
Vi harundersogt
omkostningerne.
Treerneskalfeldes af en professionel,
prisniveau
prisniveau
ca. kr.5.000,-.Hertilkommerbortkorsel,
ca. kr.3.800,Side 3 af 5
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PAsidstegeneralforsamling
blevdetvedtaget
at indksbeen ny planeklipper.
Den
fungerer
fint.Menvi harhaftet uheldmedden,idetder undergressliningblev
pAkarten kloakrist.Deter en ristvi harkarthenovermangeAr udenproblemer,
menvi haren formodning
om, at ristenikkeharveret lukketfuldstendigt.Det
pAca.kr. 10.500,-,
medfortedesverreen reparation
Til voresGR@NDAGi slutningen
af aprilmodtevanentroflerebeboereop,og
det var dejligtat konstatere,
at flerenyebeboereogsAmodtefrem.
GRONDAG2015bliverden 9. maj kl. 09:30,hvor vi modesved legepladsen.
Efterasfalteringen
af stiernei efterAret2013konstaterede
vi i forAret,at asfalten
pAsidestienud for MP 65 ikkevar udfortsomaftalt,idethalvdelen
af stiens
breddeoveren lengdepAca.25 meterblevgennembrudt
af en aggressiv
gresart.Alleredeindenasfalteringen
i 2013varvi klarover,at det pAgeldende
arealvar problematisk,
og vi fik dengangindskrevet
i aftalenmedSkanska,at der
skullelaggesen ekstraasfaltmembran
underdenalmindelige
asfalt.
SkanskaAsfaltblevi januar2014opkobtaf ColasA/S,sd vi rettedehenvendelse
til Colasog pApegede,
at der ikkevar lagten ekstraasfaltmembran
som aftalt
medSkanska.Vi havdefleremoder,hvorColasfastholdt,
at arbejdetvar udfort
som aftalt.Vi meddelteherefterColas,at vi villeinddragevoresrAdgivende
ingeniorpA projektet,
og sA begyndteColassAsmAtat erkende,at arbejdetnok
ikkevar udfarisom aftalt.
Vi blevsAspurgtom, hvordanvi mentedet skulleudforesog konsulterede
den
rAdgivende
ingenior,somanbefalede
at asfaltenskulleskares op, og at bunden
skulleudskiftesmedet nyt lagstabilgrus.
Vi blevherefterenigemedColasom,at voresforeningafholdtomkostninger
underasfalten,og Colasafholdtde resterende
omkostninger.
VoresandelblevpA
forh6ndaftalttil kr.5.000.-.
PAsidsteArsgeneralforsamling
kunnevi oplyse,at Roskilde
pAet tidsKommune
punkt i lobetaf 2014villeforetageen gennemgang
af vorefortovei Morbjergparken og Morbjergvenget
for at rettebelegningenog udskifteodelagtefliser,hvor
det var nodvendigt.
Dettearbejdeblevp6begyndt
i aprilmAnedog afslutteteng a n gi j u n i .
Vi harindgAet
en ny aftaleom snerydning
meden lokalentreprenor,
somudforer
arbejdettilfredsstillende.
Og til slut- sA er der ligeen handelseher fra 2015.Sidsti februarkonstaterede
vi, at mangeaf hjornerneved overkorslerne
fra stamvejene
til sidevejene
i bAde
Morbjergparken
og Morbjergvenget
var kartfuldstandigi smadder.Vi konstateredeogsA,at det var den ugentlige
skraldebil,
somvar begyndtat skere hjornerne af, sAgresrabatterne
blevfuldstendigtodelagt.
Den27.februarskrevvi til Roskilde
Kommune
om problemet,
og den4. martsvar
der besogfra vognmandfirmaet,
somerkendte,at de havdeet problemog at de
snarestvillereetablere
de odelagteomrAder.
Vi har i dagfAettilbagemelding
fra
"NAr
Roskilde
Kommune
om,at
vejretblivertil det,kommermaterielgArden
og
reparererrabatterne".
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altsAsamledeomkostninger
anslAet
til hojstca. kr. 10.000,-.
fra grundejerne:
SporgsmAl
MV 36::Mankunnesamtidig
overveje
at felde detstorepiletra"pA"legepladsen.
Detteer ikke planenp.t. Beboeresommdtte ansketreet fjernetkan evt.
stilleforslagom det p€t neste drsgeneralforsamling.
Forslagetblevenstemm
igtvedtaget.
5. Fremlaggelseaf budgetfor 2015samt fastsattelseaf kontingent
GrundetkassererPrebenJorgensens
frafaldblevbudgettet
fremlagtaf Henrik
(jf.bilagudsendtsamtidig
Hogstrup
medindkaldelsen).
fra grundejerne:
SporgsmAl
jf. pkt. 4.
MP 43: Feldningaf traer vil pivirkebudgettet.
Ja, hajstca. 10.000,Hvaddekker 10.000,til legeplads?
Belobetdekker bl.a. et nyt vippedyr,somnetoper anskaffetog ved at
blive opstillet.
MP 11:,Harderveret storeudgifter
til snerydning?
lkke i 2014,men vi afsetter altid et belab til snerydning,sd udgifthertil
ikke overrasker.
Detblevbesluttet,
at postenGartnerog planteri budgettet
forhojesmedkr. 10.000,-til
kr. 18.000,-.
Budgettet
viserdermedet forventet
underskud
i 2015pAkr.6.300,-ved
pd uandretkr. 1.000,-for et 6r.
fastsattelseaf et kontingent
godkendt.
Budgettetblevherefterenstemmigt
6. Valg til bestyrelsen
(MP41) og KeldJohansen
HenrikHogstrup
(MP1) blevgenvalgt
for2 Ar.
DortheJensen(MP18)blevvalgtfor 2 Ar.
MarkNielsen(MP 11) blevvalgtfor 1 Ar.
7. Valg af 2 suppleantertil bestyrelsen
LisaWitt (MV66) blevvalgtfor 1 6r.
LarsSorensen(MP43) blevvalgtfor 1 Ar.
8. Valgaf revisorog revisorsuppleant
(MP45) blevvalgtsomrevisor.
JesperChristensen
(MV10)blevvalgtsomrevisorsuppleant.
JorgenPetersen
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9. Eventuelt
MP 11: Vi opleverkrydsetMP 1 / MP 2 megetglati frostvejr,
kanvi gorenogetved
det?
Kommunenhar nedprioriteretrydningog saltningpd mindreveje.Men vi
retterhenvendelse
i hdb om, at de vilse pd problemet.
- den kunne
MV 46: Hvorforer der ikkekobt/monteret
en kostpAden ny havetraktor
fx brugestil rydningaf grenstumper
m.m.pAhovedstien?
Vi har ikke vurderetdet nadvendigtmen tagerdet op i bestyrelsen.
generalforsamlingen
Hereftererklerededirigenten
afsluttetkl. 19.45.
Bestyrelsenbestdrherefteraf:
(MP41)
HenrikHogstrup
(MV48)
RolfChristensen
DortheJensen(MV18)
M a r kN i e l s e(nM P1 1 )
KeldJohansen(MP1)
Referent:

Efterselvegeneralforsamlingen
afholdtTorbenThomsen(MV36)et indleg om, hvordan
manforebygger
indbrud.
Highlights
fra Torbensindleg:
.

Vindingeer i ojeblikket
langtmindreplagetendnabobyer
somfx Havdrupog
Tune.Dersesen del underboringer,
navnligom natten,serligti toplanshuse.

.

Ver opmarksompApersoner,
derferdes i omrAdetog ikkeser ud til at "horetil".
Detgelder ogsi biler,somst6rparkeret.
Taget fotoog ringevt.til politiet,hvisdu
observerer
nogetmistankeligt.

.

Kigefter"m€rker"i formaf sere genstande,
somer lagtfx i indkorslen
ellerved
postkassen.
For6r tilbagehavdevi 86 indbrudindenfor
en kortperiode,
hvilket
vistesigat vere herboende
ungemennesker

.

Denvigtigstesikringaf hjemmeter at goredet svart for tyveneat kommeind,
samtikkeat lade"letomsatteligegenstande"
liggesynligtfremme.

.

Gemsmykkerog andresmAverdigenstande
pAutraditionelle
steder,fx pAloftet.

.

"Nabohjelp"
til tomningaf postkasser,
opfyldning
gresslAning.
af skraldespande,
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