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Bestyrelsens beretning for 2014 

 

Kloak- og spildevandsledninger 

På generalforsamlingen i april 2014 blev det 

besluttet, at bestyrelsen skulle indhente 

yderligere informationer vedr. HOFOR’s 

eventuelle overtagelse af grundejerforenin-

gens fælles kloak- og spildevandsledninger. 

Bestyrelsen har efterfølgende afholdt møder 

med både kommunen for at få fastslået, at 

grundejerforeningen ejer ledningerne, og 

HOFOR vedr. deres vilkår for overtagelse, 

og her blev det desuden oplyst, at selve 

vandledningerne var overtaget af HOFOR. 

 HOFOR var efterfølgende ude i Rørløk-

ken og besigtige forholdene, og selskabet 

har givet tilsagn om, at de vil overtage led-

ningerne ved huse, der ligger syd for vejen. 

Ledninger, som ligger inde i haverne, kan de 

ikke overtage, for de befinder sig på privat 

grund. De vil således forblive at være grund-

ejerforeningens fælles ledninger. 

 

Energidag 

I marts måned blev der afholdt energidag på 

Rørløkken. Medarbejdere fra Energistyrelsen 

oplyste generelt om energiforbedringer til 

boligen, og et udvalgt hus i Rørløkken fik 

foretaget et længerevarende grundigt energi-

tjek med henblik på en skriftlig rapport, som 

nu ligger på hjemmesiden. 

 

Fællesarealer 

Udover den normale vedligeholdelse af fæl-

lesarealerne har Bomin skåret fortovskanter 

til på de fælles fortove, og fliserne er blevet 

renset for ukrudt. Taget på skuret er blevet 

repareret, da det blev ødelagt under en 

storm. Et træ er blevet fældet på fællesarea-

let ved R49.  

 

YouSee kabel-TV 

På generalforsamlingen i april 2014 blev det 

besluttet, at bestyrelsen skulle forhandle en 

ny 5-årig kontrakt med YouSee vedr. kabel-

TV til en pris på 165 kr. pr. måned pr. hus for 

grundpakken. I den endelige kontrakt blev 

prisen 161,36 kr., og kontrakten kom til at 

gælde fra den 1. august 2014. 

 

 

Miljøboks 

Herlev Kommune tilbød grundejerforeningen 

at deltage i et pilotprojekt med at indføre en 

miljøboks til småt elektronisk og farligt affald. 

 Dette sagde bestyrelsen ja til, og de 

røde bokse blev stillet hos de husejere, som 

var interesseret i projektet, som kører i hele 

2015. 

 

Arrangementer 

Også i 2014 arrangerede bestyrelsen faste-

lavn på legepladsen ved de ulige numre. Der 

var som sædvanligt stor tilslutning af både 

børn og voksne. 
 

Sankt Hans Aften 2014 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 Herlev Bladets redaktør Mette Lyhne. 

 

Hjemmeside 

Hjemmesiden bliver fortsat opdateret med 

nyheder i grundejerforeningen, og Marianne 

Hartwich R15 modtager gerne indlæg fra alle 

beboere. 
 

Grundejerforeningens hjemmeside er på 

adressen: www.rorlokken.dk 

 

Årets resultat 

Årets resultat for 2014 viser et underskud på 

19.621,34 kr., hvilket er 34.378,66 kr. bedre 

end budgettets underskud på 54.000,00 kr. 

 Årsagen hertil ligger primært på udgiften 

til kabel-TV fra YouSee, hvor besparelsen 

udgør ca. 25.200 kr. i forhold til budgetteret, 

fordi den nytegnede kontrakt med YouSee 

allerede startede den 1. august 2014. Be-

sparelsen udgjorde 47,90 kr. pr. måned pr. 

hus. 

 Herudover var der ingen vedligeholdelse 

på legepladserne, en besparelse på 5.000 

kr., og i de øvrige udgifter var der budgette-

ret med 5.000 kr. til energirapporten, som 

blev udarbejdet uden beregning af Energisty-

relsen. 
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Udgifterne til fællesarealerne blev samlet 

nogenlunde som budgetteret, dog således at 

budgettet for renovering og vedligeholdelse 

blev væsentligt overskredet, primært på 

grund af at taget på redskabsskuret blev 

ødelagt under en storm. Herudover blev for-

tove renset for ukrudt. 

 Kapitalkontoen udgjorde således 

52.658,82 kr. ultimo 2014. 

 

Forventninger til 2015 
 

Kloak- og spildevandledninger 

Hvis beboerne på den kommende general-

forsamling i 2015 vælger at støtte bestyrel-

sens forslag til, at HOFOR overtager ca. 

halvdelen af grundejerforeningens kloak- og 

spildevandledninger, så vil HOFOR gå i 

gang med inspektionen af ledningerne. 

 

YouSee 

På YouSee’s hjemmeside vises hvilke TV-

kanaler, der i 2015 ligger i grundpakken. 
 

Mellem- og fuldpakken kan bestilles hos 

YouSee for egen regning. 
 

YouSee kontaktoplysninger: 

Telefon 70 70 40 40 

www.yousee.dk 

Mail: kundeservice@yousee.dk 

 

Budget 2015 

På generalforsamlingen tirsdag den 28. april 

2015 vil der være 3 budgetforslag til vedta-

gelse, og forslagene er afhængige af, om 

medlemmerne stemmer ja eller nej til besty-

relsens forslag om, at HOFOR overtager ca. 

halvdelen af grundejerforeningens fælles 

kloak- og spildevandsledninger. 

 Hvis det bliver et ja, så skal der stem-

mes om budgetforslag nr. 1 og 2, og forslag 

nr. 3 bortfalder. Hvis det bliver et nej, så 

bortfalder forslag nr. 1 og 2, og så er det kun 

nr. 3, der kommer til afstemning. 

 I selve grundbudgettet, som er ens for 

alle 3 forslag, budgetteres der med 105.000 

kr. til fællesarealerne, heraf stadig 40.000 kr. 

til snerydning/saltning, på trods af at denne 

uforudsigelige udgift gennem årene har væ-

ret faldende. 

Grundpakken fra YouSee vil udgøre 170,83 

kr. pr. måned pr. hus i alt 215.250 kr. for hele 

året, en prisstigning på 5,87% i forhold til 

2014. 

 De øvrige udgifter budgetteres nogen-

lunde som regnskabet for 2014. 

 I budgetforslag nr. 1 er udgiften til in-

spektion af 50 stk. ledninger indregnet med 

93.750 kr., således at kontingentet foreslås 

at udgøre 850 kr. pr. kvartal i det 1. halvår af 

2015 og 1.250 kr. pr. kvartal i det 2. halvår af 

2015. Det budgetterede underskud udgør 

således 21.200 kr., og kapitalkontoen vil 

udgøre 31.458,82 kr. ultimo året. I 2016 vil 

kontingentet falde til 850 kr. i 1. og 2. kvartal. 

 I budgetforslag nr. 2 er der stadig ind-

regnet inspektion af ledningerne med 93.750 

kr., men kontingentet foreslås at udgøre 850 

kr. pr. kvartal i hele 2015. Udgiften til HO-

FOR’s inspektion af ledningerne vil blive 

opkrævet som et engangsbeløb og udgøre 

ca. 900 kr. Det budgetterede underskud ud-

gør herefter 10.700 kr., og kapitalkontoen vil 

udgøre 41.958,82 kr. ultimo året. 

 Forskellen på de to budgetforslag er, at 

enten bliver udgiften til HOFOR indregnet i 

kontingentet og fordelt over to gange, eller 

også betales der et engangsbeløb, og det 

sædvanlige kontingent fastholdes. 

 I budgetforslag nr. 3 er der budgetteret 

med 20.000 kr. til en kloakfond, som årligt 

skal hensættes til reparationer af alle lednin-

ger. Det budgetterede underskud vil udgøre 

31.450 kr. og kapitalkontoen vil udgøre 

21.208,82 kr. Kontingentet foreslås uforan-

dret at udgøre 850 kr. pr. kvartal. 
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Bestyrelsen 

Bestyrelsen mv. havde ved udgangen af 

2014 følgende sammensætning og primære 

ansvarsområder: 

 

Formand Thomas Hartwich R33 

(Kommunen og Arrangementer) 

 

Næstformand og sekretær 

Anders Mouritsen R60 

(Sekretær og Arrangementer) 

 

Kasserer Marianne Hartwich R15 

(Regnskab/budget, betalinger, kontingent og 

hjemmeside) 

 

Medlem Thomas Madsen R36 

(Legeplads,TV og Radio og Grøn energi) 

 

Medlem Finn Nørregaard R12 

 

Suppleant Morten Brønnum-Carlsen R16 

(Hus og Have) 

 

Suppleant Jan Nelin R76 

(Fællesarealer) 

 

Revisorer 

Kirsten Holkenfeldt R39 

Jørgen Johansen R90 

 

Revisorsuppleant 

Erik Petersen R77 


