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Bestyrelsens beretning for 2015 

 

Kloak- og spildevandsledninger 

På generalforsamlingen i april 2015 blev det 

besluttet, at bestyrelsen kunne sige ja tak til 

HOFOR og overdrage ca. halvdelen af vores 

kloak- og spildevandsledninger. Ligeledes 

blev det vedtaget at vi kollektivt skal betale 

for regningen af overdragelse samt eventuel-

le reparationer. HOFOR påbegyndte deres 

TV inspektion ultimo 2015 og et resultat her-

af har de meddelt  

kommer i løbet af 2016. 

 

Fællesarealer 

Udover den normale vedligeholdelse af fæl-

lesarealerne af vores gartner Bomin har vi 

fået fjernet de gamle sandkasser og fået 

sået græs på dem. Der har været noget op-

rydning og beskæring af træer efter de stor-

me der har været forbi Rørløkken i 2015. 

Vores redskabsskur som står ved siden af 

R8 har fået en kærlig hånd med lidt maling, 

den gamle havefræser var ikke til at redde 

så der er købt en ny (brugt) ind.  

 

YouSee kabel-TV 

YouSee’s grundpakke bliver leveret til samt-

lige beboere og betalt over grundejerforenin-

gens kontingent. I 2015 var 170,84 kr. pr. 

måned pr. husstand, så vi fik stadig rabat i 

forhold til de 239 kr., som det kostede for 

nye kunder. 

 

Miljøboks 

Herlev kommune har meddelt at de fortsæt-

ter ordningen efter den tidligere har været en 

forsøgsordning, mere info om den står inde 

på vores hjemmeside. 

 

Arrangementer 

Også i 2015 arrangerede bestyrelsen faste-

lavn på legepladsen ved de ulige numre. Der 

var som sædvanligt stor tilslutning af både 

børn og voksne. 

 

Sankt Hans Aften 2015 i Sømosen blev også 

som sædvanligt et tilløbsstykke. Det fine vejr 

fik rigtigt mange fra de omkringliggende 

grundejerforeninger til at dukke op og gøre 

denne aften til en hyggelig stund med båltale 

af Sognepræst Niels Jørn Fogh. Desværre 

kom der ikke ild i bålet. Det gør der forhå-

bentlig i 2016. 

 

Hjemmeside 

Grundejerforeningen har fået en ny og lidt 

mere moderne hjemmeside som løbende 

bliver opdateret.  

 

Grundejerforeningens hjemmeside er på 

adressen: www.rorlokken.wix.com/rorlokken 

 

Årets resultat 

Årets resultat ugjorde et underskud på  

4731,95,- mod et forventet underskud på 

10.700,-.  

 

Årsagen hertil ligger på udgifterne til fælles-

arealerne, som på trods af en stigning i ud-

gifter til græsslåning og vedligeholdelse, er 

endt med en samlet besparelse, som udgør 

ca. 7.550 kr. i forhold til budgetteret. 

Den største besparelse heraf er på sneryd-

ning og saltning pga. næsten ingen sne ulti-

mo 2015.  

Herudover blev et større beløb end budget-

teret brugt på fjernelse af sandkasse på vo-

res legeplads ved de ulige numre. 

 

Kapitalkontoen udgjorde pr. 31/12 2015 

47.926,87,-  

  

Bestyrelsen 2015 

Patrik R44 har varetaget formandensposten, 

Tobias R45 indtrådte i bestyrelsen, efter Ma-

rianne Hartwich gik bort. Kirsten R39 har 

varetaget en midlertidig kassererpost.  

Marianne har været en stor del af GF besty-

relsen i flere år, hun havde en stor viden om 

hvad der skete, og hvem man skal tage kon-

takt til. Vi har prøvet det bedste vi kan, at 

varetage opgaverne ligeså godt som Mari-

anne har gjort det.  
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Forventninger til 2016 

Kloak- og spildevandledninger 

HOFOR forventer at de er færdige med TV 

gennemgang i 2016 og forhåbentlig også 

diverse reparationer hvis der skulle være 

nogen. 

 

YouSee kabel-TV 

Yousee har slukket for de analoge kanaler, 

samt flyttet rundt på eksisterende kanaler i 

februar ’16. Hvilket gav nogen beboer lidt 

problemer.  

Yousee kommer med en stigning til 2016 på 

knap 12.000,- vi har fået et svar fra Yousee 

til denne høje stigning;  

Vi har en prisregulering hvert år, som skyl-

des ændringer i kanalsammensætningen og 

stigninger i ophavsrettighederne til Verdens 

TV, dette giver en stigning på alle tv pakker 

Stigningen betyder at vi i år 2015 betalte 

170,84,- pr måned pr grundejer for grund-

pakken, og i 2016 skal vi betale 180,32,- pr 

måned pr grundejer. Normal pris er 239,- pr 

måned. 

 

YouSee kontaktoplysninger: 

Telefon dag 80 80 40 40 

Telefon aften 80 80 40 50 

www.yousee.dk 

Mail: kundeservice@yousee.dk 

 

Budget 2016 

I forbindelse med at Yousee stiger knap 

12.000,- årligt, og den allerede vedtaget 

etablering af kloakfond, stiller bestyrelsen til 

forslag at vi hæver vores kontingent fra vo-

res nuværende 850,- pr kvartal til 925,- pr 

kvartal. Da vi allerede har betalt 850,- i 

kontingent for januar og april, og betaler 

925,- i juni og oktober ender vi med et     

underskud 16.410,85,- i budgettet for 2016. 

Vores kapitalkonto forventes at udgøre 

31.500,- ultimo 2016.  

Bestyrelsen kan ikke se en anden løsning, 

og vi anbefaler derfor en kontingentstigning 

på 75,- pr kvartal. Alle øvrige udgifter fast-

holdes som de var i budgettet for 2015. 

 

 

Bestyrelsen 2016 

Thomas R36 og Morten R16 trækker sig ud 

af bestyrelsen til generalforsamlingen.  

Tobias R45 og Brian R81 er villige til at gå 

fra deres suppleant roller til at være besty-

relsesmedlemmer. Vi kommer til at mangle 

et bestyrelsesmedlem som kan tage sig af 

kasserer rollen, ligeledes kommer vi til at 

mangler 2 suppleanter. Hvis vi ikke kan finde 

et bestyrelsesmedlem som vil være kasserer 

kan alternativet blive at vi køber os en eks-

tern revisor til at lave vores regnskab og 

bogføring. For at vores GF bestyrelse kan 

fungere bedst muligt, for at vi kan have en 

god dialog til vores 4-5 årlige møder er det 

vigtigt at vi er en fuldtallig bestyrelse på 5 

bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.  

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen mv. havde ved udgangen af 

2015 følgende sammensætning og primære 

ansvarsområder: 

 

Formand Patrik Erbs-Jensen R44 

(Kommunen, HOFOR, Hjemmeside, You-

see) 

 

Sekretær 

Thomas Madsen R36 

(Legepladser, Arrangementer) 

 

Medlem Tobias Laursen R45 

(Legepladser, Arrangementer) 

 

Medlem Morten Brønnum-Carslen R16 

 

Medlem Per Lauritsen R116 

(Hus og Have, Fællesarealer) 

 

Suppleant Brian Jørgensen R81 

(Arrangementer) 

 

Revisorer 

Kirsten Holkenfeldt R39 

Jørgen Johansen R90 

 

Revisorsuppleant 

Ole Madsen R23 

 


