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Referat
fra generalforsamling
Hermed følger referat fra grundejerforeningens
ordinære generalforsamling den 23. november 2016.
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Gorm Beck, Advokaterne Hestetorvet
i Roskilde, som blev valgt. Advokat
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Der
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andre
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at arrangere
men til at henvende sig til Marianne
• Politiet har gjort en
Sommer.
imponerende flot indsats for at
bekæmpe
indbrudskriminalitet,
Der har
i begyndelsen
af 2016 gebare
i Greve, imen
ogsåi
nereltikke
være
en stigning
indbrud
landsplan.antallet af indbrud
Grevepå
Kommune,
i grundejerforeningen har været på
• Vimed
må også
erkende, at vi qua de
niveau
tidligere.
udfordringer, der har været i
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der
en
del
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på når,
stierne,
tages
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langt de fleste grundejere også gør.
Der har i 2016 ikke været nye hegnssager, der erindres om at beplantning
skal plantes 1,5 m inde på matriklen,
der kan dog søges om dispensation til
0,75 m.
Der er sket en del hushandler i foreningen, hvilket grundejerforeningen
tjener på, da der opkræves gebyr for
ejendomsoplysninger samt ejerskifte.
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Bestyrelsen har haft et firma ude for
at vurdere tilstanden på foreningens
stier. Det vurderes, at asfalten har
en rest levetid på ca 10 år. Som det
fremgår af regnskabet henlægges der
hertil.
Toglegepladsen er blevet renoveret i
år, ruchebanen var farlig
Der har været roligt i Askerød og
Greve Nord, der har dog været tendens til samling på Engrøjel legepladsen. Hvis man observere noget
mistænkelig ring 114. Både Politiet og
GPS er obs på problemet og der er et
fint samarbejde med dem.
Grundejerforeningen blev for ca et år
siden tilbudt at være med i et indbrudssamarbejde, hvilket dog blev
fravalgt, da det indebar en del udgifter (beskæring, lys mm).
Herefter spurgte dirigenten, om der
var spørgsmål til beretningen
Niels Christian Petersen, Brydeholm
35, mente at restlevetiden for asfalten var væsentligt kortere, der er rod
skader samt lunker mange steder.
Formand Johni Nielsen oplyste, at vi
har haft et firma rundt i området, der
har vurderet at asfalten er holdbar
nok, men medgav at det kosmetisk
ikke var kønt.

Niels Christian Petersen, Brydeholm
35 spurgte, om vi ikke kunne nøjes
med en overflade belægning, hvilket
ville være billigere.
Bent Thorvig, Nordrøjel 6 svarede, at
der altid er start omkostninger, så det
skal være store arealer der ordnes.
Niels Jepsen, Dørrøjel 24, spurgte til
vores vagtordning.
Formand Johni Nielsen svarede,
at det jo selvfølgeligt er en stor
post. Det kan ikke dokumenteres at
vagtordningen har hjulpet, men vi
kan se at der er sket et fald i indbruddene siden indførsel af vagtordningen.
Kasserer Christian Jacobi medgav,
at det er en stor post. Vi benchmarker mod andre grundejerforeninger
og vi kan se at faldet i Hundigegård
er større end hos de andre, årsagen
hertil kan ikke dokumenteres.
Herefter var der en snak om vagtordningen: forhindre det indbrud, hvor
tit er de der, nogle ser dem andre gør
ikke, kan vi ikke selv sætte skilte op,
nabo hjælp er gratis.
Dirigenten opfordrede til, at man
kommenterede beretningen og gemte
øvrige til eventuelt.
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Hvis Greve Kommune har ændret
Status på vagtordningen

Henrik Gliese Pedersen, Marholm
71 udtrykte ros til bestyrelsen for
I december
måned
2011 etablerede
arbejdet.
Har
bemærket,
at når der vi
på indsamling
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vagtordning
er
afen
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skermed
der
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også
uautoriseret
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Syntes
status
påerordningen.
at
dette
et problem og opfordrede
til at tage det op med kommunen.
Formand Johni Nielsen, oplyste at
Greve Kommune godt er klar over
problemet.
Henrik Gliese Pedersen, Marholm 71
opfordre til, at der blev trykt en brochure med hegnsreglerne.
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de i den velkomst
pakker
havde med succes etableret et samder sendes til nye ejere.
arbejde med GPS–Security, hvor
andelen af indbrud efterfølgende var
Kasserer Christian Jacobi oplyste, at
faldet markant, men flere faktorer
i forbindelse med ejendomsmægler
spillede ind herpå.
forespørgsler gøres der ligeledes opmærksom herpå.
Fakta efter de første godt
10 måneder er at:
Flemming Koue, Rugbjerg 20 foreslog, at tidligere tryk med hegnsreg• Der har siden den 1. januar 2012
lerne
genoptrykt.
tilblev
17. oktober
2012 været 12
indbrud i grundejerforeningens
Formand
Johni
Nielsen
var4enig, men
område
– heraf
er de
gjorde
samtidig
opmærksom
på, at
indbrudsforsøg.
Bestyrelsen skal have revideret dem.

reglerne, skal dette rettes inden gen• I praksis er indbrud i området
optrykning.
faldet fra 10% årligt – til 2% er et fald
på 80%.
Jesperdet
Olesen,
Storebjerg
53 spurgte hvornår hegnsreglerne sidst var
• I 1. halvår
har der
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Syntes2011
personligt
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hegn
561 indbrud i Greve Kommune
er pænt.
som helhed, tallet er 404 for 1.
halvår
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Nedgangen
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Formand
John
Nielsen
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iflg
kommune
er
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på
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de partiale regler fra 1962 som stadig
er gældende, skal Greve Kommunes
Der er
flere faktorer der spiller
regler
følges.
ind her, bl.a. at:
Annie Jørgensen, Sløjen 27 henledte
• Politiet har gjort
opmærksomheden
på,en
at hegn skal
for at
holdesimponerende
og det bliverflot
detindsats
ikke altid.
bekæmpe
indbrudskriminalitet,
Der findes mange forskellige hæk
i Greve, men også
typer ikke
manbare
kan vælge.
på landsplan.
Kasserer Christian Jacobi gjorde
• Vi må også
erkende,
at viregler
qua de
opmærksom
på, at
de partiale
udfordringer, der har været i
er tinglyst på parcellerne, så det
Askerød og Gersagerparken, så
vil kræve en tinglyst ændring. Det
er der en del politi i området –
er korrekt, at der er mange gamle
det vil sige, man kan rykke
hække i det gamle kildebrønde sogn.
meget hurtigt ud når, der modNår Bestyrelsen ser noget uhensigtstages anmeldelser.
mæssigt tages der en dialog med den
enkelte, da vi har en fælles interesse
i at området fremstår pænt.
Forsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.
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3. Forelæggelse af det reviderede
regnskab samt budget til godkendelse for 2016/2017

Peter Hjorth, Storebjerg 38 gjorde
opmærksom på, at der stod forkert
årstal i balancen.

Grundejerforeningens kasserer Christian Jacobi gennemgik regnskabet,
som har været bragt i ”Vandposten”
oktober 2016, hvortil der henvises.

Da der ikke var spørgsmål til regnskabet konstaterede dirigenten, at
regnskabet hermed var godkendt af
generalforsamlingen.

Vi er 644 parceller der alle har betalt
kontingentet, ved manglende betaling
sendes der rykker. Herefter sendes
den manglende betaling til advokat.

Grundejerforeningens kasserer
Christian Jacobi gennemgik herefter
budgettet, som har været bragt i
”Vandposten” oktober 2016, hvortil
der henvises.

Der hensættes fortsat til asfaltrenovering, når stierne skal renoveres
tager vi dem alle på en gang, da det
er det billigste.
Leif Hansson, Brydeholm 28 oplyste, at det ikke fremgik af regnskabet hvorvidt de tre suppleanter får
honorar. Fandt det i orden såfremt de
arbejder på lige fod med bestyrelsen.
Kasserer Christian Jacobi, oplyste at
posten ”honorar til bestyrelsen” også
omhandlede honorar til suppleanterne. Vil sørge for at det fremover
fremgår af regnskabet, at det både
drejer sig om bestyrelsen samt suppleanterne.
Formand Johni Nielsen tilføjede, at
det regnskab der fremgår i Vandposten er i forsimplet udgave for
overskuelighedens skyld, men at det
bør fremgå.

Kontingent fastholdes uændret. Der
er fortsat gang i hushandlerne, der
er budgetteret med 15 handler i det
kommende år, pt har der været 7
siden 1. september.
Pt er der budgetteret med det samme
til snerydning, men bestyrelsen er
ved at undersøge hvorvidt alle stierne
er foreningens. Greve Kommune skal
rydde f. eks skolestier hvilket Rønagerstien er, der er forskel på Kommunens behandling af stien om den
ligger i Eriksminde eller Hundigegård,
ved en evt ændring vil budgettet
fremover blive mindre.
Det er ikke alle træer der beskæres,
der sker en vurdering.
Peter Hjort, Storebjerg 38 spurgte,
hvorfor der ingen hensættelse er til
stisikring.
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genvalg. Anne Patrong genopstiller
Status på vagtordningen

Kasserer Christian Jacobi svarede, at
der pt er hensat nok til dette.
I december måned 2011 etablerede vi
på forsøgsbasis
en vagtordning
med35
Niels
Christian Petrsen,
Brydeholm
GPS-Security,
og vi
skal hermed
gøre
spurgte,
om man
havde
undersøgt
status på ordningen.
alternativer
til Jyske Bank.
Kasserer Christian Jacobi svarede,
at det havde bestyrelsen undersøgt,
men når man skal have en professionel erhvervsbank hvor der skal være
to underskriver koster det mellem
1. – 3.000 kr. I Jyske Bank betaler vi
ikke, de har en annonce i Vandposten
i stedet for.

Da der
vi etablerede
ordningentil
var
det
Da
ikke var spørgsmål
budpå
baggrund
af,
at
hen
ved
10%
gettet konstaterede dirigenten, ataf
grundejerne
i området
havde haft
budgettet
hermed
var godkendt
af indbrud årligt igennem de senere år.
generalforsamlingen.
Flere
grundejerforeninger
i Solrød
5.
Forslag
fra bestyrelsen
havde med succes etableret et samarbejde med GPS–Security, hvor
Bestyrelsen fremsætter ingen forslag.
andelen af indbrud efterfølgende var
faldet markant, men flere faktorer
6. Forslag fra medlemmerne
spillede ind herpå.
Der er ikke indkommet forslag til
Fakta efter de første godt
behandling fra medlemmerne.
10 måneder er at:
7. Valg til bestyrelsen
• Der har siden den 1. januar 2012
til 17. oktober 2012 været 12
Efterindbrud
tur afgår:
Johni Kofoed Nieli grundejerforeningens
sen,område
Hans-Christian
Lykkegaard
samt
– heraf er
de 4
Anne
Patrong.
indbrudsforsøg.
Johni Kofoed Nielsen samt Hans-Christian Lykkegaard er begge villige til

ikke.
• I praksis er indbrud i området
faldet
fra 10%
årligt til
– til
2%
Thomas
Haasum
opstiller
den
ledidet er et fald på 80%.
ge bestyrelsespost.
I 1.inden
halvår
2011 udløb
har der
Der •var
fristens
1.været
okto561anmeldt
indbrudyderligere
i Greve Kommune
ber ikke
kandidahelhed, tallet er 404 for 1.
ter til som
bestyrelsesvalg.
halvår 2012. Nedgangen i Greve
kommune
således på 28%.
Thomas
Hassumerpræsenterede
sig
kort for generalforsamlingen
Der er flere faktorer der spiller
ind her,
bl.a.
at: samt Hans-ChriJohni
Kofoed
Nielsen
stian Lykkegaard blev genvalgt med
• Politiet har gjort en
akklamation.
imponerende flot indsats for at
bekæmpe
Thomas
Haasumindbrudskriminalitet,
blev ligeledes valgt
ikke
bare i Greve, men også
med akklamation.
på landsplan.

8. Valg af suppleanter
• Vi må også erkende, at vi qua de
udfordringer, der har været i
Kenneth Harder Rasmussen og Bent
Askerød og Gersagerparken, så
Thorvig samt Marianne Sommer er
er der en del politi i området –
alle villige til genvalg og blev valgt
det vil sige, man kan rykke
med akklamation.
meget hurtigt ud når, der modtages anmeldelser.
9. Valg af 2 revisorer og revisor
suppleant
Mogens Andersen samt suppleant
Jørgen Bendtsen blev genvalgt. Villy
Bendtsen (kritisk revisor) blev ligeledes genvalgt med akklamation.
10. Eventuelt
Under eventuelt blev særligt tre emSide 6
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ner vendt og der var mange kommentare hertil.

grundejere eller gå en tur rundt i
området.

Legepladserne
i grundejerforeningen.

Næstformand Hans-Christian Lykkegaard, meddelte at bestyrelsen gerne
vil se på det igen og at en præsentation i Vandposten af legepladserne
ligeledes vil være en god ide.

Nogle syntes, at legepladserne fyldte
meget, der er færre og færre børn,
der blev spurgt om Bestyrelsen havde
overvejet at etablere nogle aktiviteter
for ældre beboer.
Formand Johni Nielsen, svarede at vi
tidligere har haft en petanque bane,
men at denne ikke blev brugt.
Nogle syntes, at legepladserne mest
var for mindre børn og efterlyste aktiviteter for større børn f. eks rulleskøjte bane.
Kasserer Christian Jacobi oplyste, at
der er etableret en hocky bane
Annie Jørgensen, oplyste at hun syntes at der er en fin fordeling, ud over
de børn der bor i grundejerforeningen
er der også mange børnebørn der
benytter legepladserne og i dagtimerne benyttes de flittigt af områdets
børnehaver
Undervejs kom det frem at der er
flere der ikke er klar over hvormange / hvilken type legepladser der er
i grundejerforeningens område og
man opfordret til at se på foreningens hjemmeside, tale med øvrige

Der er i grundejerforeningen opsat
bænke flere steder og disse bliver
også benyttet flittigt.
Vagtordningen
Leif Hansson, Brydeholm 28 mente,
at med de mange nye grundejere
der er kommet til i de seneste år, vil
det være naturligt at genoverveje
vagtordningen.
Der var forslag om at beløbet der
bruges på vagtordningen i stedet blev
overført til stirenovering i et år og så
kunne man se hvorvidt der sket en
ændring i antallet at indbrud.
En ny grundejer, oplyste at netop det
at der var en vagtordning i foreningen
havde været medvirkende til valget.
Formand Johni Nielsen svarede, at
man var velkommen til at stille forslag omkring vagtordningen til næste
generalforsamling.
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Gert Petersen, Sløjen 50 spurgte til
Status på vagtordningen

Trafiksikkerhed

I december
måned
2011 etablerede
vi
Nogle
bilister
er ligeglade
med hastigpå forsøgsbasis
med
heder
og om deren
ervagtordning
rødt lys.
GPS-Security, og vi skal hermed gøre
status på ordningen.
Bestyrelsen
har tidligere været i
dialog med Greve Kommune vedr
sikkerheden og har opnået at få opsat
sikkerheds bøjler f eks i lyskrydset
ved F24 tanken.
I Ishøj er det lykkes at får hastighedsbegrænsning på 50 km på Ishøj
Parkvej, men det er ikke lykkedes for
Godsvej.
Da vi etablerede
ordningen
var det
Politiet
har dog fokus
på problematikpå
baggrund
af,
at
hen
ved
10% af
ken og der opstilles også fotovogne.
grundejerne i området havde haft indbrudblevet
årligt spurgt
igennem
senereder
år.er
Der
til,de
hvorfor
et bump på Brydeholm, det virker
Flere grundejerforeninger i Solrød
”tungt”.
havde med succes etableret et samarbejde med GPS–Security, hvor
Formand Johni Nielsen svarede, at
andelen af indbrud efterfølgende var
bestyrelsen vil se på det.
faldet markant, men flere faktorer
spillede ind herpå.
Leif Hansson, Brydeholm 28 oplyste,
at et bump skal være udført således,
Fakta efter de første godt
at man kan køre over det med den
10 måneder er at:
tilladte hastighed.
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Generelt
opfordring
at være
til 17.en
oktober
2012tilværet
12
opmærksom
på
vejene
specielt
i
indbrud i grundejerforeningens
krydsene.
område – heraf er de 4
indbrudsforsøg.

asfalten på vejene, der nogle steder
I praksis
er indbrud i området
er i •dårlig
forfatning.
faldet fra 10% årligt – til 2% det Christian
er et fald Jacobi
på 80%.
Kasserer
svarede,
at Greve Kommune ikke har penge,
I 1.
halvår 2011
har deratværet
men• at
Bestyrelsen
forsøger
holde
561 indbrud
i GreveFinder
Kommune
fast overfor
kommunen.
man
helhed, tallet
404 for 1.
huller,som
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det påerKommunens
halvår 2012.
Nedgangen
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hjemmeside,
de reagere
rimeligt
hurkommune
er
således
på
28%.
tigt. Grundejerforeningen er blevet
tilbudet at overtage vejene (retur),
Derhar
er takket
flere faktorer
der spiller
men
nej hertil.
ind her, bl.a. at:
Herefter var der ikke flere der ønske• Politiet har gjort en
de ordet.
imponerende flot indsats for at
bekæmpe
indbrudskriminalitet,
Dirigent
Gorm Beck
takkede for god
ikke
bare
i
Greve, men også
ro og orden og generalforsamlingen
på landsplan.
sluttede
20.20
• Vi må også erkende, at vi qua de
udfordringer, der har været i
Askerød og Gersagerparken, så
Dirigent:				
er der en del politi i området –
det vil sige, man kan rykke
meget hurtigt ud når, der modtages anmeldelser.
Advokat Gorm Beck
Referent:

Anne Patrong
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Grundejerforeningen
afholder loppemarked
Dato: Lørdag d. 16.september 2017
kl. 10-15
Sted: Parkeringspladsen v. Lunas
Ark på Hundigegårdsvej
For at få en stadeplads skal man være
bosiddende i Grundejerforeningen
Hundiegård
Hundigegårdsvej vil blive lukket ved
Marholm/Brydeholm og ved Knøse/
Sløjen, så vi har hele området i tidsrummet kl. 10 til 15. Derfor kan stadeholderne komme fra kl. 9.00. Bilerne
skal være væk 9.50.
Det er gratis at deltage. Såfremt du
ønsker at deltage kan du tilmelde dig på
vores hjemmeside hundiegaard.dk
Tilsagn om deltagelse skal ske
inden d. 11.05.2017, da der vil være
en række praktiske job, der skal løses,
før arrangementet kan finde sted.
Vi håber på bred opbakning, så BENYT
LEJLIGHEDEN TIL AT FÅ RYDDET OP.
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Status om
på vagtordningen
Varsel
gennemgang
I december måned 2011 etablerede vi
Hundiegaard
er et
sted atmed
på forsøgsbasis
en dejligt
vagtordning
bo,
og det skalog
det
medgøre
at
GPS-Security,
vi fortsætte
skal hermed
være.
er der nogle grundstatus Desværre,
på ordningen.
ejere, der ikke overholder foreningens vedtægter, byplansvedtægten
eller de tinglyste deklarationer.

• I praksis er indbrud i området
Derforfaldet
vil bestyrelsen
i løbet
af 2%
for-fra 10% årligt
– til
året gå
gennem
området for
detenertur
et ifald
på 80%.
at komme i dialog med den enkelte
grundejer.
• I 1. halvår 2011 har der været
561 indbrud i Greve Kommune
som helhed, tallet er 404 for 1.
halvår 2012. Nedgangen i Greve
kommune er således på 28%.
Der er flere faktorer der spiller
ind her, bl.a. at:

Da vi etablerede ordningen var det
på baggrund af, at hen ved 10% af
grundejerne i området havde haft indbrud årligt igennem de senere år.

gle til
n
i
r
K

at vi qua de
general•fViudfordringer,
omå
rsogså
amerkende,
der
har været i
l
i
n
gen så
Askerød og Gersagerparken,
er der en del politi i området –

Flere grundejerforeninger i Solrød
havde med succes etableret et samarbejde med GPS–Security, hvor
andelen af indbrud efterfølgende var
faldet markant, men flere faktorer
spillede ind herpå.
Fakta efter de første godt
10 måneder er at:

• Politiet har gjort en
imponerende flot indsats for at
bekæmpe indbrudskriminalitet,
ikke bare i Greve, men også
på landsplan.

det vil sige, man kan rykke
meget hurtigt ud når, der modtages anmeldelser.

• Der har siden den 1. januar 2012
til 17. oktober 2012 været 12
Grundejerforeningen
Hundiegaard takker Kagekrummen ApS
indbrud
i grundejerforeningens
område – heraf er de 4
for sponsorat af kringlen til vores generalforsamling.
indbrudsforsøg.
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Restancer
Hvert år oplever vi desværre, at flere
grundejere ikke betaler deres kontingent til tiden. Antallet har de seneste
år været stigende og det har krævet
flere rykkerskrivelser for at få indkrævet restancerne.

Husk på, at kontingentet bruges til
at vedligeholde vores område, så
Hundiegaard fortsat vil være et godt
sted at bo.

Til dækning af de omkostninger,
som foreningen har ved inddrivelse
af disse restancer, har bestyrelsen
besluttet, at der vil blive pålagt et
rykkergebyr på 100 kr. allerede på
første rykker.

HUSK

kontingent

Side 11

I dette nummer kan du læse mere om:
• Indkaldelse til
generalforsamling 2012

• Info om vagtordningen –
status efter 10 måneder

• Regnskab, beretning m.v. til
brug for generalforsamlingen

• Fuldmagtsblanket til
generalforsamlingen

Status på vagtordningen
Deklaration
om hegn i vort område
I december måned 2011 etablerede vi
Da
der er kommet
nye grundpå forsøgsbasis
en mange
vagtordning
med
ejere
til vores og
område,
GPS-Security,
vi skalgenoptrykker
hermed gøre
vi
hegnsreglerne.
status
på ordningen.
På samtlige grunde i vores område
er der tinglyste en deklaration om
hegning.
Af hensyn til de mange nye tilflyttere
og også til ældre medlemmer, som
måtte have glemt den, bringer vi
her til orientering ordlyden af denne
deklaration:
Da vi etablerede ordningen var det
på baggrund
af, atsti
hen
10%
af
”Hegn
mod vej,
ogved
mod
aregrundejerne
i området
havde
haft indaler,
der skal
anvendes
til andet
brud boligbebyggelse,
årligt igennem de senere
år.
end
skal udføres
som levende hegn eller som trådFlere grundejerforeninger
i Solrød
hegn
i forbindelse med levende
havde med succes etableret et samhegn.”
arbejde med GPS–Security, hvor
andelen
indbrud
efterfølgende
var
Dog
har af
Greve
Kommune
godkendt
faldetandre
markant,
men
flere
faktorer
visse
former
for
hegn
i forhaver
spillede
ud
mod ind
vej herpå.
og sti, som kan udføres
uden dispensationsansøgning. Disse
Fakta efter de
første
godt
hegnsformer
er vist
på illustrationen
10 modsatte
månederside.
er at:
på

• I praksis er indbrud i området
Hvis man
alligevel
ønsker
sådan
faldet
fra 10%
årligt et
– til
2% hegn det
opført,
skal
er et
falddet
påopføres
80%. 1,5 m
inde på egen grund og der skal foran
plantes
levende
• I 1.
halvår hegn
2011 (hæk).
har der været
561 indbrud i Greve Kommune
Der kan
efter
behørig
ansøgning
hersom
helhed,
tallet
er 404 for
1.
halvår
2012. Nedgangen
i Greve
om fra
kommunen
muligvis dispenseres kommune
fra de 1,5 er
m,således
såledespå
at 28%.
man
kommer ned på f.eks. 0,75 m fra
Dermen
er flere
faktorer
derplantes
spiller
skel,
der skal
alligevel
indeller
her,andet
bl.a. at:
hæk
levende hegn foran,
som forudsættes holdt!
• Politiet har gjort en
imponerende flot indsats for at
bekæmpe indbrudskriminalitet,
Bestyrelsen
ikke bare i Greve, men også
på landsplan.
• Vi må også erkende, at vi qua de
udfordringer, der har været i
Askerød og Gersagerparken, så
er der en del politi i området –
det vil sige, man kan rykke
meget hurtigt ud når, der modtages anmeldelser.

• Der har siden den 1. januar 2012
Det er altså ifølge bestemmelserne i
til 17. oktober 2012 været 12
denne deklaration ikke tilladt at opindbrud i grundejerforeningens
føre f.eks. 180 m højt træhegn i skel
område – heraf er de 4
mod vej, sti og grønne områder.
indbrudsforsøg.

Side
Side
122

Side 13

I dette nummer kan du læse mere om:
• Indkaldelse til
generalforsamling 2012

• Info om vagtordningen –
status efter 10 måneder

• Regnskab, beretning m.v. til
brug for generalforsamlingen

• Fuldmagtsblanket til
generalforsamlingen

Status på vagtordningen
Hækketid
I december måned 2011 etablerede vi
Vore
hække har en
efterhånden
nået
en
på forsøgsbasis
vagtordning
med
anselig
alder, og
som
de
GPS-Security,
og et
vi par
skalvintre
hermed
gøre
2
sidstepåhar
gjort deres til, at de flere
status
ordningen.
steder har fået dødsstødet eller i det
mindste ser temmelig sølle ud. Mange
steder kan vi derfor se, at der plantes
helt nye hække af forskellig art eller
der foretages ’restaurering’ af dele af
hækkene.

Da vi etablerede ordningen var det
på baggrund af, at hen ved 10% af
grundejerne i området havde haft indbrud årligt igennem de senere år.
Flere grundejerforeninger i Solrød
havde med succes etableret et samarbejde med GPS–Security, hvor
andelen af indbrud efterfølgende var
faldet markant, men flere faktorer
spillede ind herpå.
Fakta efter de første godt
10 måneder er at:

• I praksis er indbrud i området
Samtidig
er fra
mange
medfaldet
10%gået
årligti gang
– til 2%
at rense
da det, der en
det ud
er iethækkene,
fald på 80%.
gang var en ren ligusterhæk, mange
steder
andet
endhar
en der
ren været
ligu• I er
1. alt
halvår
2011
sterhæk.
indeholder
alle
561 Hækkene
indbrud i Greve
Kommune
mulige
andre
gevækster,
som
helhed,
tallet ersom
404suger
for 1.
halvår
Nedgangenhæk.
i Greve
kraften
ud af2012.
den oprindelige
kommune er således på 28%.
Sættes der ny hæk i skel ud mod
Der er flere faktorer der spiller
ind her, bl.a. at:
• Politiet har gjort en
imponerende flot indsats for at
bekæmpe indbrudskriminalitet,
ikke bare i Greve, men også
på landsplan.
• Vi må også erkende, at vi qua de
udfordringer, der har været i
Askerød og Gersagerparken, så
er der en del politi i området –
det vil sige, man kan rykke
meget hurtigt ud når, der modtages anmeldelser.

• Der har siden den 1. januar 2012
til 17. oktober 2012 været 12
indbrud i grundejerforeningens
område – heraf er de 4
indbrudsforsøg.
Parti fra Brydeholm

Side
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vej- og stiarealer, skal man huske, at
den skal plantes mindst 30 cm inde
på egen grund, ligesom den ikke må
vokse ud over færdselsarealet.
– Enkelte steder har vi kunnet iagttage, at der i forbindelse med bestående hæk mod stiarealer (stierne
er foreningens ejendom) er sat nye
hækkeplanter foran den gamle hæk,
altså uden for ejendommens skel - eller med andre ord på de 50 cm, som
grundejeren i henhold til vedtægterne
er forpligtet til at holde fri for ukrudt,
men som desuagtet er grundejerforeningens ejendom. Det er naturligvis
ikke i sin orden at plante hæk på
fremmed ejendom.
Reglerne i henhold til byplanvedtægten siger også, at levende hegn ikke
må vokse ud over færdselsarealet.
Når man færdes på vore stier, kan
man for det meste glæde sig over,
hvordan hækkene m.m. vedligeholdes og hvordan reglerne efterleves
flot. Men – og der er desværre et
men. Enkelte steder er hække og
bevoksning godt på vej ud over stierne (færdselsarealet) og hæmmer
dermed oversigtsforholdene ganske
betydeligt.
Vi henstiller indtrængende til ejerne

Flot ny bøgehæk til under 2.000
kroner
af disse parceller, at de klipper deres
levende hegn/beplantning ind, så de
kommer i overensstemmelse med
reglerne.
Bestyrelsen ønsker medlemmerne en
god sommer!

Side 15

I dette nummer kan du læse mere om:
• Indkaldelse til
generalforsamling 2012

• Info om vagtordningen –
status efter 10 måneder

• Regnskab, beretning m.v. til
brug for generalforsamlingen

• Fuldmagtsblanket til
generalforsamlingen

Status på vagtordningen
Beskæring
af træer og hække
I december måned 2011 etablerede vi
Vi
alle i en helt
fantastisk Grundpå bor
forsøgsbasis
en vagtordning
med
ejerforening,
og hermed
grønne gøre
GPS-Security,smukke
og vi skal
omgivelser.
status på ordningen.
Der er dog nogle grundejere der skal
en tur uden for deres parcel og beskære deres hække og træer.
Flere steder her i Hundiegård hænger
der grene fra træer ned over vores
fælles arealer og cykelstier. Der er
også enkelte steder hvor hækkene
trænger til en klipning.
Da vi etablerede ordningen var det
på baggrund
af,sætter
at henhegn
ved 10%
Husk
hvis man
op udaf
grundejerne
i området
haft indmod
fællesarealer
skal havde
der plantes
brud eller
årligtlignende
igennemforan,
de senere
år.
hæk
ud mod
fælles arealer, ifølge tinglyst servitut
Flere
grundejerforeninger
i Solrød
for
den
enkelte parcel.
havde med succes etableret et samarbejde med
GPS–Security,
Følgende
regler
er gældendehvor
for
andelen
af
indbrud
var
Hække og træer udefterfølgende
mod fælles arefaldet markant, men flere faktorer
aler
spillede ind herpå.
l Du skal beskære din beplantning
Fakta
efter
de første godt
tilbage
til ejendommens
skel
10 måneder er at:

• I praksis er indbrud i området
Over
kørebanen
frihøjden
faldet
fra 10%skal
årligt
– til 2% være
4,25
detmindst
er et fald
påmeter.
80%.
l Vejbelysning,
• I 1. halvår vejskilte,
2011 har brandder været
haner
postkasser
skal
altid
561og
indbrud
i Greve
Kommune
være
synlige
og tallet
tilgængelige.
som
helhed,
er 404 for 1.
halvår 2012. Nedgangen i Greve
kommune er således på 28%.
Der er flere faktorer der spiller
ind her, bl.a. at:
• Politiet har gjort en
imponerende flot indsats for at
bekæmpe indbrudskriminalitet,
ikke bare i Greve, men også
på landsplan.
• Vi må også erkende, at vi qua de
udfordringer, der har været i
Askerød og Gersagerparken, så
er der en del politi i området –
det vil sige, man kan rykke
meget hurtigt ud når, der modtages anmeldelser.

l Du skal beskære, så der altid er
• Der har siden den 1. januar 2012
en frihøjde over fortove, cykeltil 17. oktober 2012 været 12
stier og rabatter på 2,8 meter.
indbrud i grundejerforeningens
område – heraf er de 4
indbrudsforsøg.
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•
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Privat areal

Fortov/cykelsti

280

Kørebane

425

Beskæring langs veje

Rabat

100

280

Vejbelysning, vejskilte, brandhaner og postkasser skal altid være synlige og tilgængelige.

Privat areal

I dette nummer kan du læse mere om:
• Indkaldelse til
generalforsamling 2012

• Info om vagtordningen –
status efter 10 måneder

• Regnskab, beretning m.v. til
brug for generalforsamlingen

• Fuldmagtsblanket til
generalforsamlingen

Status på af
vagtordningen
Fældning
træer på legepladser
I december
måned 2011 etablerede vi
• I praksis er indbrud i området
og
fællesarealer
på forsøgsbasis en vagtordning med
GPS-Security, og vi skal hermed gøre
Der
bliver
hver vinter fældet træer
status
på ordningen.
rundt omkring på Grundejerforeninges arealer.

Vi har i løbet af denne vinter fået
mange henvendelser, omkring fældning af træer ud for deres parcel.
Vi kan ikke efterkomme alle ønsker
da det ikke er gratis at få fældet
træer. Ud over det vil vi heller ikke
bare fælde alle træer på en gang.
Vi
en vurdering
hvert år
Dalaver
vi etablerede
ordningen
var det
om
hvilke træer
derhen
skalved
fældes.
på baggrund
af, at
10% af
Vi
tager hensyn
til træet
alder,haft indgrundejerne
i området
havde
brud årligt
igennem deogsenere
år.
gene
for grundejeren
træerne
tilstand.
Flere grundejerforeninger i Solrød
havdeGrundejere
med succeshar
etableret
et samFlere
tilbudt at
arbejde
med GPS–Security,
hvor
fælde
træerne,
men Bestyrelsen
andelen
af indbrud
efterfølgende
har
besluttet
at bruge
en anlægs-var
faldet markant,
flereÅrsagen
faktorer
gartner
til dette men
arbejde.
spillede
herpå.
til
dette ind
er at
så er vi sikre på at han
har en forsikring der dækker i tilfælFakta
efter de
første
godt
de
af skader
under
fældningen.
10 måneder er at:
Hvis man har nogle ønsker om nogle
• Der
har
siden
den kan
1. januar
2012
træer
der
skal
fældes
dette medtiltil
17.
oktober 2012
været
deles
formanden
pr. mail,
så 12
vil
indbrud
i grundejerforeningens
der blive
taget
stilling til disse ønsker,
område
–
heraf
de 4 træer.
næste gang der
skaler
fældes
Det indbrudsforsøg.
er dog ingen garanti at træet/
træerne bliver fældet bare fordi man
ønsker det.

faldet fra 10% årligt – til 2% det er et fald på 80%.
Ønsker man at sanke noget af det
brænde
fældes
kanhar
man
• I 1.der
halvår
2011
derkontakt
været
formanden
på mail.
Hvis der
skulle
561 indbrud
i Greve
Kommune
være som
mange
der ønsker
at 404
sanke
helhed,
tallet er
for 1.
brændet
vil der
blive
trukket lod.
halvår
2012.
Nedgangen
i Greve
kommune er således på 28%.
Der er flere faktorer der spiller
ind her, bl.a. at:
• Politiet har gjort en
imponerende flot indsats for at
bekæmpe indbrudskriminalitet,
ikke bare i Greve, men også
på landsplan.
• Vi må også erkende, at vi qua de
udfordringer, der har været i
Askerød og Gersagerparken, så
er der en del politi i området –
det vil sige, man kan rykke
meget hurtigt ud når, der modtages anmeldelser.
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Hundiegaard har fået ny hjemmeside
Hensigten har været at skabe en
mere tidssvarende hjemmeside, der
gøre det lettere at dele information
med grundejerforeningens aktuelle
og kommende medlemmer.

tilføjelser af information. Det vil blive
rettet til efterhånden.
Meld endelig tilbage, hvis du har
kommentarer eller forslag.

I begyndelsen vil der forventeligt
være behov for nogle tilpasninger, og

Side 19

Kontaktliste til bestyrelsen:
Formand:
Johni Kofoed Nielsen
Engrøjel 31
Tlf. 20 31 31 42
E-mail: johnikn@live.dk

Næstformand:
Hans-Chr. Lykkegaard
Sløjen 52
Tlf. 40 11 25 12
hcl@hclykkegaard.com

Kasserer:
Christian Jacobi
Knøsen 3
Tlf: 22 79 05 64
(Bedst hverdage 20.00-21.00)
E-mail: Christian.jacobi@hlaug.dk

Sekretær:
Anne Patrong
Engrøjel 6
Tlf.: 27 95 21 64
E-mail: hapatrong@gmail.com

Medlem:
Annie Holm Jørgensen
Sløjen 27
Tlf.: 43 90 43 17
E-mail: aojoergensen@hlaug.dk

Medlem:
Ib Larsen
Knøsen 71
Tlf.: 22 51 21 03
E-mail: ib.larsen@hlaug.dk

Suppleant:
Bent Thorvig
Nordrøjel 6
Tlf.: 21 75 05 10
E-mail: Bent.thorvig@hlaug.dk

Suppleant:
Marianne Sommer
Sløjen 42
Tlf. 60 67 11 21
E-mail: mariannesommerf@gmail.com

Suppleant:
Kenneth Harder Rasmussen
Moserøjel 11
Tlf.: 22 92 15 85
E-mail: khr@hlaug.dk
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