
 

RØRPOSTEN 
Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 25.04.2018 
 
Referat af ordinær generalforsamling 

Torsdag den 19. april 2018 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 2018 (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 fortalte ligeledes, at vi på dagens generalforsamling var 33 husstande 

mødt op. Formanden forklarede hvorfor bestyrelsen kun omdelte tilmeldingen samt dagsorden, og ikke 

beretningen, regnskabet samt budgettet. I grundejerforeningen har vi 105 husstande, dvs. 105 x sider 

skal printes samt uddeles. Bestyrelsen tænker på miljøet, da mange af indkaldelserne ender i skralde-

spanden, fremadrettet vil bestyrelsen ligeledes nøjes med at uddele tilmeldingen samt dagsorden.  

 

Punkt 1: 

Formanden foreslog Stig Sørensen, Rørløkken 66 som dirigent, Stig tog imod valget og blev herefter 

valgt af generalforsamlingen.  

 

Dirigenten læste dagsorden op og kunne herefter konstatere at generalforsamlingen er indkaldt efter 

foreningens vedtægter. 

 

Punkt 2: 

Bestyrelsens beretning ligger tilgængelig på hjemmesiden.  

Spørgsmål vedr. Sankt Hans, ang. Betalingen til GF Højergaard; Førhen har vi betalt 2500,-, forrige år 

1500,- og i år 2018 har bestyrelsen besluttet at give et tilskud på 500,-.  

Spørgsmål vedr. status fra HOFOR; HOFOR vender ikke tilbage på vores henvisninger, en siger at vores 

kloakker er overtaget, en anden siger at de stadig kigger video igennem. Vi kan ikke blive kloge på  

HOFOR, ligeså snart vi ved noget mere konkret vender vi tilbage. 

Spørgsmål til Yousee binding; I den eksisterende aftale er der en bindingsperiode på 60 måneder, hvilket 
betyder at aftalen kan opsiges med et varsel på 12 måneder efter bindingsperiodens udløb. Bindingspe-
rioden udløber den 30. juni 2019. 
 

 

 

 

 



 

Punkt 3: 

Spørgsmål til sommeraftale under fællesarealer, hvorfor er prisen højere end førhen; Sommeraftalen 

dækker flere græsklipninger end førhen, det er også derfor at prisen er højere end førhen, ligeledes 

forventer vi også bedre service da de vil være mere i området.  

Spørgsmål til PL forsikringen, hvad dækker denne; Dækker bla. Fald og tilskadekommende på hhv. lege-

pladserne samt fortove som er dækket under fællesarealer, forsikringen dækker også bestyrelsens  

ansvar, dvs. hvis der vælges at blive kørt økonomisk sag mod bestyrelsen. Bestyrelsen har undersøgt 

gennem Codan og Topdanmark om det er billigere, nuværende aftale er billigst og her er vi bedst  

dækket som grundejerforening. 

Regnskabet 2017 har givet et overskud på 9.560,-, pengene er fra vores indtægter til vores samarbejds-

partner på grundejerforeningens hjemmeside.  

 

Regnskab 2017 er enstemmigt godkendt. 

 

Punkt 4: 

Budgettet for 2018 er enstemmigt godkendt.  

 

Punkt 5:  

Per Højbjerg Rørløkken 104 uddybede omdelte medlemsforslag på baggrund af, de grundejer hvor ind-

kørslen ligger mod nord. Nogen grundejer har 2 biler, og der er nogen som ikke holder begge deres biler 

i indkørslen. Folk parkerer foran andres rabatter, eller rabatterne ved fællesarealerne, og de bliver øde-

lagt af bilerne.  

 

Bestyrelsen kan ikke bestemme hvordan folk skal parkere, vores veje er offentlige og ejet af Herlev 

kommune. Vi vil opfordre folk til så vidt det muligt, at parkere deres køretøjer på egen matrikel, samt 

skal det undgås at parkere på fortovene, da det kan give besvær at passere. 

 

Punkt 6: 

Valg af bestyrelsesmedlemmer; 

Henriette Sonnested Petersen, Rørløkken 37 er valgt for 2-årig periode.  

Trine Elling, Rørløkken 81 er valgt for 2-årig periode.  

 

Punkt 7:  

Valg af suppleanter til bestyrelsen; 

Kristian Kvist, Rørløkken 51 er valgt for en 1-årig periode. 

Karina Ingemansen, Rørløkken 53 er valgt for en 1-årig periode.  

 

Punkt 8: 

Valg er revisor og revisorsuppleant; 

Kirsten Holkenfeldt, Rørløkken 39 er valgt for en 1-årig periode.  

Ole Madsen, Rørløkken 23 er valgt for en 1-årig periode.  

Jesper Ronstrøm, Rørløkken 17 er valgt som revisorsuppleant for en 1-årig periode.  

 

 

 



 

Punkt 9: 

Bestyrelsesmedlem Henriette Sonnested Petersen orienterede om, at bestyrelsen har siden sidste som-

mer gjort et tiltag for at holde vores områder pæne og rene for affald. Bestyrelsens børn går et par gan-

ge om året og samle affald i hele området, det får de lidt lommepenge for (fra grundejerforeningen), det 

er en billigere løsning frem for vores gartner PRO-Services.  

Vi har mange udfordringer med affald pga. det område vi ligger i, tæt på netto, tæt på ungdomsskolen 

samt gymnasiet.  

 

Tiltaget blev mødt med ros fra de fremmødte i generalforsamlingen, de fremmødte på generalforsam-

lingen og bestyrelsen opfordrer alle til at give en hånd med at holde vores områder pæne og rene, det er 

til alles interesse at vores områder er rene at færdes i.  

 

Forslag til ny gartnerdag, her blev der fra formandens side gjort opmærksom på at sidste planlagte gart-

nerdag i efteråret 2017 blev aflyst grundet manglende tilmeldinger, der var 9 huse som havde tilmeldt 

sig + bestyrelsen, bestyrelsen havde sat et minimum deltager antal på 15 huse + bestyrelsen.  

 

Fastelavn, forslag til paptønde til de mindste børn. 

 

Sommer er over os, og nu er det tid til at komme i haven og få vedligeholdt husene, tag gerne hensyn til 

dine naboer.  

 

 

 

Dirigenten kunne konstatere at der ikke var flere punkter til eventuelt, og herefter kunne han sige tak 

for god ro og orden. 


