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Bestyrelsens beretning for 2018 
 

I 2018 blev der solgt fire hus i Rørløkken. Vi får 

jævnligt henvendelser fra de forskellige ejen-

domsmæglere, som er interesserede i netop 

vores område. Tag endelig fat i os, hvis I går med 

salgstanker, og I ønsker vores hjælp til at skabe 

en kontakt til ejendomsmægler. 

 

I 2017 oprettede bestyrelsen facebookgruppen 

”GF Rørløkken”, interessen for gruppen har væ-

ret stigende og vi har nu rundet 45 medlemmer.  

Vi i bestyrelsen er glade for at se, hvordan grup-

pen bliver brugt til at hjælpe hinanden, og de 

nye som flytter ind i vores område.  

 

HOFOR 

Vi har endelig fået hul igennem til HOFOR, HOR-

FOR er kommet med en redegørelse, på hvordan 

vores kloakker ser ud.  

Vi har sendt 2 forespørgsler ud til 2 firmaer for at 

kunne forstå denne redegørelse, om hvad der 

skal laves og hvad der ikke skal laves. Lige så 

snart vi kender omfanget, sørger vi for mere 

information.  

 

Fællesarealer 

Bestyrelsen har oprettet et ”fællesareal udvalg”, 

som har til hensigt i 2019 at få kigget vores om-

råde igennem, hvis nogen af vores træer eller 

buske er syge og dårlige, skal de fjernes.  

Ligeledes vil udvalget kigge på at få lagt en plan 

om nye buske/planter til vores område.  

Udvalget består af: Kristian, Trine, Henriette.  

  

Arrangementer 

Også i 2018 arrangerede bestyrelsen fastelavn 

på legepladsen ved de ulige numre. EDC valgte 

at sponsorere nogle lækre fastelavnsboller til os. 

Der blev banket på tønderne, fundet dronninger 

og konger samt den bedst udklædte. Vi modtog 

77 tilmeldinger, men flere dukkede op, og selv-

om det var en kold og våd dag, var stemningen i 

top, og det var - også i år - en dejlig dag. 

 

Vi bliver nødt til igen at nævne, at det er vigtigt 

at overholde tidsfristen for tilmeldinger, da der 

skal købes ind til de forskellige arrangementer, 

såsom fastelavn samt generalforsamlingen.  

 

Til Sankt Hans i Sømosen var vejret desværre 

ikke med os pga. sommerens ekstreme tørke. 

Beredskabsstyrelsen har derfor udstedt for-

brændingsforbud, hvilket medførte at arrange-

mentet blev aflyst. 

 

 Regnskabet 2018 

 

Resultatet for regnskabsåret 2018 blev 22.276 

kr. Kapitalkontoen udgjorde pr. 31/12 2018 

70.105 kr. 

 

Bestyrelsens forventninger til 2019 
 

Yousee kabel-TV 

Omkostningerne til Yousee stiger forventligt i 

2019 med ca. 13.000 kr. Stigningen betyder, at vi 

går fra i år 2018 at have betalt 199 kr. pr. måned 

pr. husstand for grundpakken til i 2018 at skulle 

betale 210 kr. pr. måned pr. husstand. Normal-

prisen for grundpakken er 269 kr. pr. måned.  

 

Hvis I oplever problemer med signalet eller 

bredbåndet, skal I kontakte Yousee. 

 

Bestyrelsen vælger umiddelbart efter general-

forsamlingen at opsige samarbejdet med You-

see. Årsagen hertil skal findes i den nye lovgiv-

ning som er trådt i kraft 1.1.2018.  

Den nye lovgivning giver alle mulighed for frit at 

vælge sin tv-leverandør, dvs. melde sig ud af 

vores fælles aftale.  

 

F.eks. hvis 10 huse melder sig ud, når den nuvæ-

rende aftale udløber, bliver regningen fra Yousee 

ikke mindre. Regningen på 10 huse skal dækkes 

af foreningens budget, men de udmeldte huse 

skal betale mindre i kontingent. 

 

Parcelhusejernes Landsforening og Slot og Ejen-

domsstyrelsen har rådet bestyrelsen til at opsige 

vores nuværende tv-aftale pr. 1 juli 2020. 
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Efter kontraktudløbsdatoen med Yousee, er den 

enkelte husejers ansvar at tegne abonnement 

hos den udbyder, de ønsker, og at YouSee fort-

sat vil kunne levere til dem, der ønsker det. 

 

Mere info omkring lovgivningen kan findes på 

foreningens hjemmeside ligesom vi gennemgår 

ovenstående på Generalforsamlingen i april. 

 

Fællesarealer 

Grundejerforeningen har 2 legepladser; en ved 

lige husnumre og en ved ulige husnumre. I den 

forbindelse har vi fået udført en lovpligtig lege-

plads inspektion, med gennemgang af legeplad-

sernes stand. Det har resulteret i en sur smiley 

☹, der mangler f.eks. faldunderlag under flere 

af vores lege aktiviteter, noget er råddent og 

noget skal efterses og undersøges yderligere. 

  

Vi kender ikke de økonomiske rammer endnu, 

men som grundejerforening, hvor vi ejer og står 

for vedligeholdelsen af vores 2 legepladser, er 

det vigtigt at legepladserne tilstræber at efterse 

de standarder som er lavet for legepladser.  

Hvis ikke legepladserne opfylder gældende lov-

givning dækker vores forsikring ikke og Grund-

ejerforeningen hæfter for eventuelle krav. 

 

Kontingent 2019 

Med de betalingsfrister vi har fra YouSee for 

kvartalsafregningerne er det nødvendigt at have 

en forholdsvis stor likviditet stående i banken, da 

kontingentindbetalingerne først kommer ind i 

banken efter vi har betalt YouSee. 

Vi har forsøgt at få ændret betalingsbetingelser-

ne fra YouSee, dette kan desværre ikke lade sig 

gøre. 

Derfor er vi nødsaget til at fremrykke kontin-

gentindbetalingerne med en måned, således at 

vi ikke er nødsaget til at have så høje bankinde-

ståender.  

Dette vil forventeligt effektueres fra indbetalin-

gen vedr. 2. kvartal 2019. I vil derfor opleve at 

kontingentopkrævningen fremadrettet skal beta-

les en måned tidligere end sædvanligt. 

 

Derudover vil vi opfordre alle til at betale via 

betalingsservice fremfor indbetalingskort, idet vi 

betaler et forholdsvis højt gebyr for indbeta-

lingskort. Det er i vores alles interesse at mini-

mere omkostninger til gebyrer mest muligt. 

 

 

Hvis der er klager eller emner som skal tages op 

på et bestyrelsesmøde, skal det sendes skriftlig 

til den person, som har ansvarsområdet til det 

pågældende område. 

 

 

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen mv. havde ved udgangen af 2018 

følgende sammensætning og primære ansvars-

områder: 

 

Formand Patrik Erbs-Jensen R44 

(Kommunen, hjemmeside, Yousee) 

 

Næstformand Henriette Sonnested Petersen 37 

(Legepladser, HOFOR) 

 

Kasserer Trine Elling R81 

(Regnskab, kontingent) 

 

Medlem Tobias Laursen R45 

(Legepladser) 

 

Medlem Per Lauritsen R116 

(Hus og Have, fællesarealer) 

 

Suppleant Karina Ingemansen R53  

(arrangementer) 

 

Suppleant Kristian Kvist R51 

(Arrangementer) 

 

Revisorer 

Kirsten Holkenfeldt R39 

Ole Madsen R23 

 

Revisorsuppleant 

Jesper Ronstrøm R17 


