
RØRPOSTEN 

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt 
onsdag den 27. april 2016 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade92 B, 2730 Herlev 

 

Formanden Patrik Erbs-Jensen bød velkommen til generalforsamlingen, og fortsatte 

derefter til dagsordenens punkt 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog Brian Jørgensen 

R81, og da forsamlingen ingen indvendinger havde, så blev han valgt til dirigent. 

Brian Jørgensen takkede for valget og konstaterede – med forsamlingens tilslutning – at 

den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og således beslutningsdygtig i en-

hver henseende. 

 

Dirigenten oplæste dagsordenen for den ordinære generalforsamling: 

 

1. Valg af dirigent. 

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

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Forslag fra bestyrelsen - herunder fastsættelse af kontingent. 

5. Forslag fra medlemmerne. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen – herunder valg af formand. 

7. Valg af 1 suppleanter til bestyrelsen. 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

9. Eventuelt. 

 
 

Ad 2: Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 

Formand Patrik Erbs-Jensen startede med at oplyse, at han forventede alle fremmødte 

havde læst beretning og derfor ikke havde yderligere at tilføje. 

 

På trods af vores gartner Bomin har gennemgået alle høje træer på fællesarealerne efter 

storm i 2015, så blev der af en beboer R75 udtrykt bekymring over disse træers tilstand, 3 

store grantræer ved fællesareal R75. Den generelle beskæring af buske blev også påtalt 

som uskøn og mangelfuld.  

R52 fremlagde et ønske om en generelt højere standart i udseendet af vores grønne area-

ler. Specielt de høje træer virker skæmmende for området. Plan for renovering af disse 

blev efterspurgt. 

R104 oplyste, at Teknisk Forvaltning var blevet kontaktet vedrørende beskæring af be-

plantning på stien mellem Rørløkken og cykelstien på Vingetoftens side. 

R90 foreslog genfødsel af de fælleds gartnerdage, hvor beboere mødes og hjælpes ad 

med generel vedligeholdelse af vores grønne arealer. Ved håndsoprækning viste halvde-

len af forsamlingen interesse i at deltage på en gartnerdag. 

()Bestyrelsen noterede sig alle input og tog dem til efterretning. 



Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om de havde spørgsmål til bestyrelsens beret-

ning, og da der ikke var flere spørgsmål, så blev beretningen taget til efterretning af for-

samlingen. 
 

Ad 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Formand Patrik Erbs-Jensen oplyste, at han grundet nødvendig rokering af opgaver i be-

styrelsen, havde påtaget sig afstemning af regnskabet for 2015. Det havde han gjort 

sammen med Revisor Kirsten Holkenfeldt og deres hovedformål havde været på lave en 

ny skabelon til regnskabsførelse samt at få regnskabet for 2015 til at stemme.  

 

Herefter gennemgik han regnskabet og oplyste, at det samlede resultat viste et under-

skud på 4.732 kr., og det var godt 6.718 kr. bedre end budgettets underskud på 11.450 

kr. Indtægterne blev som budgetteret, så regnskabets afvigelse i forhold til budgettet var 

på udgiftssiden. 

 

Han oplyste desuden, at de samlede udgifter til fællesarealerne blev lavere end budget-

teret. Dog havde der været ekstra udgifter til den almindelige vedligeholdelse idet sne og 

storm havde knækket mange større grene af træerne. Vedligeholdelse af legepladserne 

overstig budgettet med 2.500, da der på legepladsen ved de ulige numre var blevet fjer-

net en sandkasse.  

 

Til sidst oplyste han, at kapitalkontoen udgjorde godt 43.200 kr. den 31/12 2015. 
 

Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om de havde spørgsmål til regnskabet for 2015. 

Flere fra forsamlingen udtrykte utilfredshed med det arbejde vores gartner Bomin udfører 

på fællesarealerne. Det galt både græsslåning, saltning og beskæring af træer og buske. 

Formanden takkede for input og vil sammen med bestyrelsen se på det fremtidige samar-

bejde med Bomin og få eventuelle flere tilbud på større opgaver end kun fra vores nuvæ-

rende gartner. 

 

Dirigenten spurgte om der var flere spørgsmål og da der ikke var flere bemærkninger, blev 

dette herefter ved håndsoprækning godkendt med samtlige stemmer. 

 

 

Ad 4: Forslag fra bestyrelsen – herunder fastsættelse af kontingent 

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen var kommet med 1 forslag vedrørende fastsættelse af 

kontingent. Dirigenten konstaterede at forslaget blev omdelt alle husstande den 22. 

marts 2016, altså mere end en 14 dage inden generalforsamlingen, og det dermed er 

rettidigt. 

 

Ordet blev givet til Formand Patrik Erbs-Jensen, der fortalte at bestyrelsen fremover fo-

reslår et kontingentbeløb på 925 kr. Stigningen på 75 kr. skyldes en prisstigning fra You-

See, som forklarer deres stigning med større omlægninger af deres kanaler. Ligeledes 

forklarede formanden, at der på Generalforsamlingen i april 2015 blev vedtaget oprettel-



se af en kloakfond, der belaster de fremtidige budgetter med en årligt udgift på 10.000 kr. 

Alle andre udgifter budgetteres til at holde samme niveau, som i budgettet for 2015.  

 

Dirigenten gav herefter forsamlingen mulighed for at komme med input til forslaget. 

R20 mente, at der skulle overvejes en større stigning, idet der forventes et underskud i 

budgettet på 17.650 kr. Formanden gav ham ret og sagde, at det ikke var et budget, man 

ville acceptere i sin egen privatøkonomi. Det ville dog kunne dække foreningens økono-

mi i 2016, da der stadig står et pænt beløb på kapitalkontoen. 

R80 mente, at der tidligere var blevet lovet, at kontingentet ville falde. 

 

Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om der kunne stemmes ved håndsoprækning, 

hvilket blev accepteret og det viste sig at bestyrelsens forslag til budget for 2016 og der-

med en kontingentforhøjelse på 75 kr. blev forslaget godkendt. 

 

Dette betyder, at kontingentet fremover bliver på 925 kr. 
 

Ad 5: Forslag fra medlemmerne 

Dirigenten oplyste, at der ikke var kommet forslag fra medlemmerne. 
 

Ad 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen – herunder valg af formand 

Dirigentrollen blev under dette punkt varetaget af Kisa Laursen R45, da Brian Jørgen-

sen R81 selv var på valg. 

 

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår Patrik Erbs-Jensen R44 som formand. Da 

ingen andre stillede op, blev han enstemmigt valgt som formand. Patrik takkede for val-

get. 

 

Dirigenten oplyste, at følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: 
 

 Tobias Laursen R45 

 Thomas Madsen R36 

 Morten Brønnum-Carlsen R16 
  

Tobias ønskede genvalg, men det gjorde Thomas og Morten ønskede ikke. 

 

Til erstatning af en af de to afgående bestyrelsesmedlemmer oplyste dirigenten at be-

styrelsen foreslog suppleant Brian Jørgensen R81 som nyt bestyrelsesmedlem for en 2-

årig periode. Det blev af forsamlingen enstemmigt vedtaget. Brian takkede for valgt. 

Herefter forhørte dirigenten sig, om der var andre i forsamlingen der ønskede at stille op 

som bestyrelsesmedlem og konstaterede i den forbindelse at bestyrelsen lige nu mang-

lede en kasserer.  

Da ingen meldte sig foreslog dirigenten en 10 minutters pause og opfordrede folk til at 

komme forbi de nuværende medlemmer af bestyrelsen, hvis der var spørgsmål. 



Dirigenten tog igen ordet og oplyste, at Eli Petersen R37 ønskede at stille op for en 2-

årig periode, men ville efter 1 år blive afløst af Henriette R37. Dette blev godkendt med 

samtlige stemme.  
 

Ad 7: Valg af suppleanter til bestyrelsen 
 

Brian Jørgensen R81 overtog igen rollen som dirigent og informerede om, at Tobias 

Laursen R45 og ham selv tidligere havde været suppleanter, men nu begge var valgt 

ind i bestyrelsen, hvilket betød at der skulle vælges 2 suppleanter, henholdsvis for en 1-

årig og 2-årig periode. Kisa Laursen R45 ønskede at blive valgt for en 2-årig periode og 

Henriette R37 ønskede valg for en 1-årig periode. Begge suppleanter blev godkendt af 

forsamlingen. 
 

 

Ad 8: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
 

Dirigenten oplyste, at følgende revisorer og revisorsuppleant var på valg: 
 

Kirsten Holkenfeldt R39 og Jørgen Johansen R90, som begge var villige til 

genvalg.  

 Ole Madsen R23, som revisorsuppleant var villig til genvalg. 

 

Dette blev godkendt med samtlige stemmer og dirigenten oplyste herefter at revisorerne 

og suppleanten altid blev valgt for en 1-årig periode. 

 

Ad 9.  Eventuelt 

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var noget der skulle behandles under dette 

punkt, og gjorde samtidig opmærksom på, at der ikke kunne stilles forslag til afstem-

ning. 

 

En beboer foreslog oprettelse af et gartnerudvalg, der sammen kunne planlægge hvor-

dan vores fællesarealer skal se ud. Bestyrelsesmedlem Per Lauritsen opfordrede alle 

interesserede i at kontakte ham og udtrykte glæde over den interesse, der blev vist for 

fællesarealerne. 

 

Samme beboer nævnte yderligere, at der i vores lokalplan 61 står, at alle betonbjælker 

skal være hvide. Dette blev bekræftet ved en direkte oplæsning af de eksakte retnings-

linjer i lokalplan 61. Ønsket med dette input var at sende en kollektiv opfordring til os 

alle om at følge de generelle retningslinjer i vores lokalplan, så vores huse samlet set 

kunne fremstå ens. Flere i forsamlingen bakkede op om dette punkt. 

 

HESS, som er leverandør af husenes blæsesystem, er gået konkurs. Det fortalte en 

beboer, der samtidig gjorde opmærksom på, at der heldigvis findes andre gode hånd-

værkere, der kan hjælpe hvis noget skal skiftes. Blæseren havde han kunne skaffe 

gennem en leverandør i Jylland.  



Patrik Erbs-Jensen Tobias Laursen Per Lauritsen 

Morten Brønnum-Carlsen Brian Jørgensen Thomas Madsen 

Det blev foreslået, at navne på gode håndværkere, leverandøre og generelle informati-

oner om vores huse kunne lægges ud på foreningens hjemmeside. 

 

Hjemmesiden blev der af en beboer henvist til i en anden sammenhæng, da en anden 

beboer spurgte til information omkring boring i metal-dragerene. Ved boring kunne der 

potentielt opstå en farlig situation på grund af gas. Information og forholdsregler om-

kring dette, blev beboeren opfordret til at finde på foreningens hjemmeside. 

  

Herefter blev der spurgt til udgiften i forbindelse med Sankt Hans. Her har det været 

kutyme, at vores forening bidrog økonomisk til arrangementet med 2.500 kr. Hvad vi 

specifikt fik for de penge, andet end god samvittighed, var der ingen som kunne svare 

på. Bestyrelsen tog det til efterretning og vil kontakte Grundejerforening Højergaard for 

nærmere information. 

 

Efter disse indlæg konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt, og han takkede 

forsamlingen for god ro og orden. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00. 

 

Som dirigent: 

 

 

________________________ 

Brian Jørgensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


