
 

RØRPOSTEN 
Referat Generalforsamling 01.09.2020               11.10.2020 

 
Tirsdag den 1. september 2020 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år (hjemmesiden). 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (hjemmesiden). 

4. Fastsættelse af kontingent 2020 (hjemmesiden). 

5. Forslag fra medlemmerne. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

9. Eventuelt. 

 

Formanden bød velkommen og kunne oplyse forsamlingen at der er mødt 44 husstande op til dagens 

generalforsamling.  

 

Punkt 1:  

Bestyrelsen foreslog Stig R66 som dirigent, Stig blev valgt af de fremmødte til generalforsamlingen.  

 

Punkt 2: 

Formanden fortalte om de restriktioner, som bestyrelsen har været underlagt under Corona tiden, f.eks. 

har bestyrelsen ikke kunne arbejde ud fra et budget, da budgettet endnu ikke har været til afstemning. 

Formanden fortalte om bestyrelsens tanker om legepladserne, og de ting som bør forbedres, så vores 

legepladserne fremstår i orden stand.  

 

Der bliver bedt om en uddybelse vedr. renovering af legepladser og budget dertil. Jesper fortæller om 
de sikkerhedskrav der stilles til faldunderlag, og at vi har en del legeredskaber der kræver renovering. 
 

Punkt 3:  

Regnskabet blev gennemgået af kasserer Jesper, vinter tjenesten har ikke været nær så dyr som forven-

tet, dette har betydet at vi har kunne rykke rundt på lidt midler, og få ordnet lidt små ting på legeplad-

serne. Resultatet blev et mindre underskud, end budgetteret.  

Regnskabet blev godkendt.  

 

Punkt 4:  

Jesper fremlagde budget 2020, og fastholdelse af kontingent.  

Der blev stillet spørgsmål, om det var rigtigt at bestyrelsen ikke ville sætte kontingentet ned, når nu at 

man selv betaler for Yousee, bestyrelsen begrundede svaret med, at pengene i år skulle bruges til falde-

underlag på legepladserne.  

Ligeledes nævnte bestyrelsen, at fra 2021 ville man se på kontingentnedsættelse, samt flere penge til 

fællesarealer og legepladserne. 

 



 

Der blev spurgt til sidste års rykning af kontingent, så det gik i spænd med betalingen til Yousee, om det 

var korrekt at vi i år skulle betale 5x kontingent.  

Bestyrelsen ville undersøge muligheden for at rykke kontingentet tilbage, og orienterede generalforsam-

lingen om, at den tidligere kasserer fraflyttede i august måned, før bestyrelsen kunne komme med et 

klart svar, ville bestyrelsen tage kontakt med tidligere kasserer omkring emnet. Bestyrelsen meddelte at 

et svar ville hurtigst muligt ligge på hjemmesiden. 

Bestyrelsen har besluttet af rykke kontingentet tilbage til ”normalen” igen, dvs. næste kontingent beta-

ling er 1. januar 2021, og ikke 1. december 2020. 

 

Budgettet samt kontingent fastholdelse blev godkendt. 

 

Punkt 5:  

Indkommet et forslag fra et medlem, forslag fra Per R116.  

Forslaget blev læst op, og debatteret. Forslaget gik ud på at der skulle være mere fokus på vores fælles 

områder, overholdelse af lokalplan 61 og kontingent opsættelse med 100,00kr pr. måned pr. husstand.  

Bestyrelsen har ikke noget med forslaget at gøre.  

Spørgsmål omkring overholdelse af lokalplan 61, bestyrelsen har været i kontakt med kommunen lige 

inden generalforsamlingen, og kommunens svar er som følger;  

Bestyrelsen skal være neutral omkring henvendelser vedr. forhold, som ikke overholder lokalplan 61, 

skal den enkelte husejer kontakte kommunen omkring disse forhold.  

Forslaget blev nedstemt 

 

Punkt 6:  

Henriette R37 blev genvalgt, Hannah R45 blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem, Anders R90 blev valgt 

som nyt bestyrelsesmedlem 

 

Punkt 7:  

Kristian R51 blev valgt som ny suppleant til bestyrelsen,  

Birgitte R98 blev valgt som ny suppleant til bestyrelsen. 

 

Punkt 8:  

Kirsten R39 blev genvalgt, Ole R23 blev genvalgt 

Erik R83 blev valgt som ny revisor suppleant 

 

Punkt 9:  

Der blev spurgt til omkring forhold om fortove samt brønddæksler, hvis der er skader på disse. Her kan 

oplyses at Herlev har en APP, TIP HERLEV, man opretter en sag via app’en, tager et billede og vælger en 

lokation, sagen ryger direkte til driften i Herlevs kommunens tekniske afdeling, og de står for udbedrin-

gen af eventuelle fejl og mangler.  


