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Bestyrelsens beretning for 2019 
 

I 2019 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. Vi har nu rundet 58 medlemmer.  

Det er dejligt at se, at facebook gruppen bliver 

brugt fornuftigt, og til at hjælpe hinanden.  

 

Fællesarealer 

Bestyrelsen fik i starten af 2019 en konsulent til 

at gennem begge vores legepladser.  

Vi fik udarbejdet en rapport, om legepladsernes 

tilstand, og om de overholder reglerne for of-

fentlige legepladser.  

Desværre var resultatet ikke så godt, vi fik des-

værre en rød smiley, som har medført, at HER 

SKAL VI SÆTTE IND.  

Vi har allerede fået udskiftet og repareret en del 

små ting, såsom nye trin på legepladsen ulige 

numre, da de gamle trin var knækket, nyt lege-

hus lige numre, det gamle hus var råddent. 

 

Hvis ikke legepladserne opfylder gældende lov-

givning dækker vores forsikring ikke og Grund-

ejerforeningen hæfter for eventuelle krav 

  

Arrangementer 

Også i 2019 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 

63 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.  

 

Regnskabet 2019 

Resultatet for regnskabsåret 2019 blev -17.178, 

mod forventet -25.067. 

Det har været en meget mild vinter, hvor der 

hverken er blevet ryddet eller saltet særlige me-

get.  

Kapitalkontoen udgjorde 31/12 2019 52.927 kr. 

Kloakfonden udgjorde 31/12 2019 40.007 kr.  

 

Bestyrelsens forventninger til 2020 

 
Bestyrelsen 2020 

Grundet vores 2 bestyrelsesmedlemmer Trine og 

Kristian ikke genopstiller i år, kommer der til at 

mangle 2 bestyrelsesmedlemmer, disse skal fin-

des på generalforsamlingen.  

Ligeledes genopstiller Karina ikke som suppleant, 

og da Jesper er indtrådt som bestyrelsesmedlem, 

kommer der til at mangle 2 suppleanter til  

bestyrelsen 2020. 

 

Hvis der er nogen som har spørgsmål til  

bestyrelsesarbejdet, er I velkommen til at  

kontakte formanden. Alt bestyrelsesarbejde er 

ulønnet, der afholdes 4-5 bestyrelsesmøder om 

året, som går på skift imellem medlemmerne.  

 

Yousee kabel-TV 

Som det også blev nævnt til sidste års general-

forsamling, har bestyrelsen valgt ikke at forlæn-

ge den eksisterende aftale med Yousee, dvs. det 

betyder at pr. 1/7 2020, lukker Yousee for tv- 

signalet.  

 

Herefter kan den enkelte beboer selv tilmelde 

sig Yousee på ny, og opkrævningen går direkte 

fra beboeren til Yousee.  

Yousee kommer med materiale, om hvordan 

man skal forholde sig skiftet.  

 

Som nævnte på sidste års generalforsamling, her 

hermed et kort skriv, om hvorfor bestyrelsen har 

besluttet ikke at forlænge samarbejdet.  
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Parcelhusejernes Landsforening og Slot og Ejen-

domsstyrelsen har rådet bestyrelsen til at opsige 

vores nuværende tv-aftale pr. 1 juli 2020. 

Efter kontraktudløbsdatoen med Yousee, er den 

enkelte husejers ansvar at tegne abonnement 

hos den udbyder, de ønsker, og at YouSee fortsat 

vil kunne levere til dem, der ønsker det. 

 

Mere info omkring lovgivningen kan findes på 

foreningens hjemmeside. 

 

Fællesarealer 

Grundejerforeningen har 2 legepladser; en ved 

lige husnumre og en ved ulige husnumre.  

Det kræver også et ansvar at have 2 legepladser, 

og skulle vedligeholde disse. 

 

Vi mangler stadig et par punkter i vores tilsyns-

rapport, og bla. Mangler der faldeunderlag på 

begge legepladser.  

Faldeunderlag er en stor og dyr post, vi har ind-

hentet den første pris på at få udbedret de sid-

ste punkter og faldeunderlaget.  

Dette fremgår af bestyrelsens budgetforslag for 

2020.  

 

Kontingent 2020 

Bestyrelsen ønsker at fastholde nuværende  

Kontingent for 2020, da vi skal have ordnet til-

standen på vores fælles offentlige legepladser.  

 

Yousee betalinger falder, grundet opsigelsen, 

dog flyttes pengene hen til legepladserne, så vi 

kan få legepladserne bragt i orden, og ikke 

mindst sikkerheden for de legende sjæle. Ellers 

fastholdes de øvrige udgifter som hidtil. 

 

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. 

 

Der er budgetteret et resultat på -7400,00 for 

regnskabsåret 2020. 

 

Generelt 

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. 

 

Desværre er vi stadig plaget af rotter, i bedes 

venligt lade være med at fodre fugle eller andre 

dyr i jeres haver.  

Hvis i ser rotter i vores område, skal i straks  

kontakte kommunen. 

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen mv. havde ved udgangen af 2019 

følgende sammensætning og primære ansvars-

områder: 

 

Formand Patrik R44 

(Kommunen, hjemmeside, Yousee) 

 

Næstformand Henriette 37 

(Fællesarealer, Arrangementer, HOFOR) 

 

Kasserer Trine R81 

(Regnskab, kontingent) 

 

Medlem Jesper R17 

(Legepladser) 

 

Medlem Kristian R51 

(Gartner) 

 

Suppleant Karina R53  

(arrangementer) 

 

Suppleant - 

 

Revisorer 

Kirsten R39 

Ole R23 

 

Revisorsuppleant - 

 


