
 

RØRPOSTEN 
Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 23.04.2019 
 
Referat af ordinær generalforsamling 

Torsdag den 11. april 2019 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 2019 (hjemmesiden). 

5. Forslag fra medlemmerne. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Herunder valg af formand. 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

9. Eventuelt. 

 

Ad 6.-8. På valg af medlemmer til bestyrelse mv. er følgende: 

  Bestyrelsesmedlem Patrick Erbs-Jensen R44 for 2 år – ønsker genvalg 

  Bestyrelsesmedlem Tobias Laursen R45 for 2 år – ønsker genvalg 

  Bestyrelsesmedlem Per Lauritsen R116 for 2 år – ønsker ikke genvalg 

  Suppleant Karina Ingemansen R53 for 1 år – ønsker genvalg 

  Suppleant Kristian Kvist R51 for 1 år – ønsker genvalg 

  Revisor Kirsten Holkenfeldt R39 for 1 år – ønsker genvalg 

  Revisor Ole Madsen R23 for 1 år – ønsker genvalg 

  Revisorsuppleant for 1 år 

 

 

Formanden bød velkommen og fortalte ligeledes, at vi på dagens generalforsamling var 28 husstande 

mødt op.  

 

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.  

 

Formanden oplyser at Herlev kommune har opsat to skraldespande. En ud for gangstien ved de ”lave” 

ulige numre og lige overfor ved gymnasie-stien. 

 



 

Punkt 3: 

Regnskab 2018 er enstemmigt godkendt. 

 

Punkt 4: 

Budgettet for 2019 er enstemmigt godkendt.  

 

Punkt 5:  

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra medlemmer og derved springes dette punkt over. 

 

Punkt 6: 

Valg af bestyrelsesmedlemmer; 

Patrik R44 er valgt som formand, for en 2-årig periode.  

Kristian er valgt for en 2-årig periode.  

Tobias er R45 for en 2-årig periode. 

 

Punkt 7:  

Valg af suppleanter til bestyrelsen; 

Jesper er R17 valgt for en 1-årig periode. 

Karina er R53 valgt for en 1-årig periode.  

 

Punkt 8: 

Valg er revisor og revisorsuppleant; 

Kirsten R39 er valgt for en 1-årig periode.  

Ole R23 er valgt for en 1-årig periode.  

Der blev desværre ikke valgt en revisorsuppleant for en 1-årig periode.  

 

Punkt 9: 

KH Have & Park varetager fremadrettet vores fællesarealer. 

 

Spørgsmål vedrørende parkering af lastvogn på ”store” Rørløkken. Bestyrelsen henviser til at det er en 

offentlig vej og bestyrelsen derved ikke mener at det er et anliggende som de kan tage sig af. Der henvi-

ses til Herlev Kommune eller politiet. 

 

Rørløkken 55 oplyser at de har store udfordringer med rotter. Rørløkken 53 giver gode råd videre.  

1. Lav ”rosin-tjekket” – Placer en rosin på et stykke papir og se om den bliver taget 

2. Stop med at fodre fuglene, da vi har mange rotter over jorden 

3. Saml frugterne fra frugttræerne, da de tiltrækker rotterne 

 

Østkystens Kloakservice: 5671 7393 – de har opsat flere rotte spærrer og der er rabat at hente på ser-

viceaftalen, jo flere beboer som henvender sig omkring dette. Dette foregår udenom bestyrelsen. 

 

 

 

 

 



 

Rørløkken 104 spørger ind til græsslåning og kontrakt. Bestyrelsen oplyser at KH Have & Park har fået 

udleveret oversigter på hvilke områder der skal udføres arbejde. 

 

Rørløkken 53 forklarer omkring YouSee og opsigelse af tv.  

 

Bestyrelsen oplyser at der er igangsat en proces for indhentning af tilbud på kloakudbedring. 

 

 

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

for god ro og orden. 


