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Bestyrelsens beretning for 2016 
 

I året 2016 blev der solgt ét 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. 

 

Fællesarealer 

Vi har valgt at opsige aftalen med Bomin, som 

har været gartner på vores fællesarealer gennem 

flere år. Vi har i stedet for tegnet en aftale med 

OKnygaard. Der er lavet en aftale for sommer-

sæson, som indeholder 14-16 græsklipninger og 

en sæsonklip af hækkene. Ligeledes er der lavet 

en aftale for vintersæsonen, hvor vi betaler pr. 

gang for hhv. saltning og snerydning. Ved ud-

gangen af 2016 blev et par træer klippet lidt til.

  

Yousee kabel-TV 

YouSee’s grundpakke bliver leveret til samtlige 

beboere og betalt over grundejerforeningens 

kontingent. I 2016 var beløbet på 170,84kr. pr. 

måned pr. husstand, grundet den fælles rabataf-

tale grundejerforeningen har med Yousee.  

Yousee har slukket for de analoge kanaler samt 

flyttet rundt på eksisterende kanaler i februar 

2016, hvilket gav nogle beboer lidt problemer.  

 

Arrangementer 

Også i 2016 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, den bedst udklædte - knap 80 deltog 

på denne herlige dag. 

 

Sankt Hans Aften 2016 i Sømosen blev også som 

sædvanlig et tilløbsstykke. Desværre var vejret 

ikke med os - Vorherre valgte at åbne for sluser-

ne og give lidt lyn og torden, og vi håber derfor 

på bedre vejr 2017.  

 

 

 

Regnskabet 2016 

Årets resultat ugjorde et underskud på  

9.803kr. mod et forventet underskud på 

16.900kr. Årsagen hertil ligger i udgifterne til 

fællesarealerne. Vi har valgt at begrænse os med 

udgifterne i 2016, da vi har planer om en større 

gennemgang af vores områder primært på hæk-

ke og træer - der er flere, der trænger til en kær-

lig hånd. Vi valgte at hensætte 14.000kr. til bud-

get år 2017, ligeledes har vi fået EDC til at spon-

sorere et beløb på 2.000kr. til vores hjemmeside. 

Beløbet har vi valgt skal gå til vores legepladser. 

 

Kapitalkontoen udgjorde pr. 31/12 2016 

38.343,65kr.  

  

Bestyrelsen 2016 

Bestyrelsen har brugt året på at finde sig selv og 

lægge en fremsigtet plan for, hvad vi kan gøre 

for vores område. Vi har lagt et årshjul med nog-

le punkter med, hvad vi vil; første punkt var at 

udvælge en ny gartner til fællesområderne, an-

det punkt var ændringer til lokalplanen, som 

også er kommet med på dagsorden, og næste 

punkt bliver at få genindført en fælles gartner-

dag. 

 

Forventninger til 2017 
 

Yousee kabel-TV 

Yousee kommer med en stigning i 2017 på knap 

12.200kr. Stigningen betyder, at vi går fra i år 

2016 at have betalt 180,32kr. pr. måned pr. 

grundejer for grundpakken, og i 2017 skal vi 

betale 190kr. pr. måned pr. grundejer. Normal 

pris er 249kr. pr. måned.  

Hvis I oplever problemer med signalet eller 

bredbåndet, skal I kontakte yousee omkring  

dette. 

 

Yousee kontaktoplysninger: 

Telefon dag: 80 80 40 40 

Telefon aften: 80 80 40 50 

www.yousee.dk 

Mail: kundeservice@yousee.dk 
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Budget 2017 

I forbindelse med at Yousee stiger knap 

12.200kr. årligt, stiller bestyrelsen det forslag 

angående vores vedtægter, at vi fremover må 

opkræve et ekstraordinært kontingent, som 

svarer til, hvad yousee stiger. Ligeledes stiller vi 

til forslag, at vi uden at spørge generalforsamlin-

gen om lov kan hæve kontingentet med op til 

3%. Begrundelsen herfor er, at vi flere steder ser, 

at vores faste udgifter bliver prisreguleret.  

Hvis bestyrelsens forslag til vedtægterne bliver 

godkendt, vil vi opkræve et ekstraordinært kon-

tingent pr. 1/7 2017, som svarer til, hvad yousee 

stiger i år. Således kan vi fastholde vores nuvæ-

rende kontingent på nuværende 925kr. pr.  

kvartal. Resultatet vil blive et underskud på 

700kr.  

 

Såfremt forslaget ikke godkendes, vil det blive 

nødvendigt med en kontingentforhøjelse til 

985kr. pr. kvartal, som vil betyde et underskud 

på 2.600kr. 

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen skal arbejde videre med årshjulet, 

hvis forslagene til lokalplanen går igennem, skal 

der arbejdes og gå i dialog med kommunen om-

kring dette. Gartnerdagen skal findes og gerne 

indføres i efteråret 2017. 

 

Hvis der er nogen klager, ting som skal tages op 

på et bestyrelsesmøde skal det sendes skriftlig til 

den person, som har ansvarsområdet til det på-

gældende område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen mv. havde ved udgangen af 2016 

følgende sammensætning og primære ansvars-

områder: 

 

Formand Patrik Erbs-Jensen R44 

(Kommunen, hjemmeside, Yousee) 

 

Næstformand Brian Jørgensen R81 

(Legepladser, arrangementer) 

 

Kasserer Eli Petersen R37 

(Regnskab, kontingent) 

 

Sekretær Tobias Laursen R45 

(Legepladser, arrangementer) 

 

Medlem Per Lauritsen R116 

(Hus og Have, fællesarealer) 

 

Suppleant Kisa Laursen R45  

(arrangementer) 

 

Suppleant Henriette Sonnested Petersen R37  

(Fællesarealer) 

 

Revisorer 

Kirsten Holkenfeldt R39 

Jørgen Johansen R90 

 

Revisorsuppleant 

Ole Madsen R23 

 


