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Referat fra
generalforsamlingen
Hermed følger referat fra grundejerforeningens
ordinære generalforsamling den 23. november 2018.
God læselyst.
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ked, som fandt sted d. 15. september. I år skulle stadeholderne betale
50 kr. for en stadeplads. Alle pladserne blev solgt. Loppemarkedet var
velbesøgt, men desværre måtte en
del stadeholdere pakke sammen før
tid grundet et kraftigt regnvejr.

Beskæring af hække og træer
Grundejerne er forpligtet til at klippe
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og beskære hække, buske og træer langs vejene og stierne. Mange
overholder også denne forpligtigelse
(beskrevet i den PARTIELLE BYPLANSVEDT ÆGT), men desværre er der
en del hække og træer, som stadig
ikke er blevet klippet og beskåret i tilstrækkeligt omfang. Når bestyrelsen
ser dette, beder den i disse tilfælde
de pågældende grundejere- enten
skriftligt eller mundtligtom at klippe/
beskære de hække og træer, som
vokser ud over vej og stier. Grundejerne har som regel reageret positivt
på påmindelsen.
Formand og næstformand har deltaget i et møde med repræsentanter fra
Teknik- og miljøudvalget. Et af
punkterne på mødet drejede sig om
problemstillingerne om klipning af
hæk og træer, idet bestyrelsen har
behov for opbakning fra kommunen,
hvis reglerne ikke overholdes. Som
reglerne er nu, kan bestyrelsen sende
adressen på de grundejere- som ikke
overholder byplansvedtægten -til
kommunen. Herefter tager kommunen dialogen med de pågældende.
Andre punkter på dagsordenen
handlede om trafikstøj, og de afledte
gener for grundejerne, samt parkeringsforholdene.
Vedr. trafikstøj: Bestyrelsen har
anbefalet, at Hundigegårdsvej bliver
med en fatibegrænsning på 30 km/t.

Vedr. parkeringsforhold: Reglerne er,
at parkering SKAL foregå på egen
matrikel
Udgravning ved Sandrøjel
l efteråret 2017 ankom pludselig
store maskiner på Sandrøjel uden
hverken bestyrelsen eller grundejerne
var blevet forhåndsorienteret. Det
viste sig, at kloakken var sunket.
Reparationen strakte sig desværre ud
over det planlagte tidsperspektiv - til
stor gene for grundejerne.
Asfaltarbejde på Brydeholm
På Brydeholm blev et asfaltarbejde
ligeledes iværksat, uden hverken bestyrelsen eller grundejerne var blevet
orienteret om arbejdet.
På et efterfølgende møde med kommunen blev det aftalt, at kommunen
fremover vil orientere såvel bestyrelsen som de berørte grundejere, når
der iværksættes større reparationsarbejder.
Legepladser
l december 2018 og i januar 2019
bliver legepladsen på Engrøjel renoveret. Endvidere vil hinkeruderne
og hockeybanen på Storebjerg blive
malet op. Der blev sidste år budgetteret med 15.000 kr. til dette arbejde.
Herudover suppleres med hensatte
beløb.
Bestyrelsen har forespurgt kommu-
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Økonomi
Selvom grundejerforeningens økonomi er tilfredsstillende, foreslår
bestyrelsen, at kontingentet stiger
med 35 kr., således at kontingentet
for perioden 1.9-2018 til 31.8-2019
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Da der ikke var flere spørgsmål eller
bemærkninger konkluderede dirigenten, at forsamlingen tog beretningen til efterretning.
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3. Forelæggelse af det reviderede
driftsregnskab for 2017/2018
samt balancen pr. 31.8.2018
Grundejerforeningens kasserer Christian Jacobi gennemgik regnskabet,
som havde været forelagt
”Vandposten” oktober 2018.
Kassereren nævnede, at revisoren
ikke havde set det afsluttede regnskab, da det blev trykt Vandposten.
Derfor har der været nogle småjusteringer.
Da der ikke var flere spørgsmål til
regnskabet konstaterede dirigenten,
at regnskabet var godkendt af generalforsamlingen.
4. Forelæggelse af budgettet for
2018/2019
Kassereren nævnede under forelæggelsen, at der var taget højde for
benzinprisstigninger samt generelle
prisstigninger. Endvidere nævnede
kassereren, at kontingentet stiger
med 35 kr.
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger eller spørgsmål til det
kommende budget. Jens Pedersen,
Brydeholm 35: ”Hvorfor har vi negative renter”?
Svar: ”Det er et resultat af den nuværende økonomiske situation”.

Da der ikke var flere spørgsmål til
budgettet konstaterede dirigenten, at
budgettet var godkendt af generalforsamlingen.
5. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen fremsatte ingen forslag.
6. Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet forslag til behandling fra medlemmerne.
7. Valg til bestyrelsen
Hans-Christian Lykkegaard og Thomas Haasum blev valgt. Kim Dahl
Hansen, Knøsen 85 blev valgt for en
2-årig periode.
Lailawanti Khan, Kærrøjel 1 blev valgt
for en 1-årig periode, idet hun overtager Annie Holm Jørgensens
periode.
8. Valg af suppleanter
Bent Thorvig samt Marianne Sommer
var begge villige til genvalg.
9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
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Næstformand Hans-Christian LykkeStatus på vagtordningen

Mogens Andersen samt suppleant
Jørgen Bendtsen blev genvalgt. Villy
I december
måned
2011 etablerede
Bendtsen
(kritisk
revisor)
blev ligele-vi
på forsøgsbasis
enakklamation.
vagtordning med
des
genvalgt med
GPS-Security, og vi skal hermed gøre
status på ordningen.
10. Eventuelt

Formanden takkede Annie Holm
Jørgensen for hendes mangeårige arbejde i bestyrelsen, da hun er udgået
af bestyrelsen grundet flytning fra
Grundejerforeningen.
Formanden takkede endvidere Ib
Larsen for hans store arbejde i bestyrelsen.
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.
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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.

K

gaard takkede Johni Nielsen for hans
• I praksis
er indbrud i området
arbejde
som formand.
faldet fra 10% årligt – til 2% det er
et fald
påtakkede
80%. for god
Dirigent
Gorm
Beck
ro og orden og afsluttede generalfor• I 1. halvår
2011 har der været
samlingen
kl. 20.30.
561 indbrud i Greve Kommune
som helhed, tallet er 404 for 1.
Dirigent:
halvår 2012. Nedgangen i Greve
kommune er således på 28%.

Fakta efter de første godt
10 måneder er at:

er der en del politi i området –
det vil sige, man kan rykke
meget hurtigt ud når, der modtages anmeldelser.

Legepladsen på Engrøjel
er blevet renoveret. Der er
blevet skiftet træværk
og både legepladsen og
bænkene er blevet malet.

15% rabat

hos Flügger Greve
for beboere i G/F Hundiegaard

• Der har siden den 1. januar 2012
til 17. oktober 2012 været 12
indbrud
i grundejerforeningens
Grundejerforeningen
Hundiegaard takker Kagekrummen ApS
område – heraf er de 4
for sponsorat af kringlen til vores generalforsamling.
indbrudsforsøg.
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Status på vagtordningen
• I praksis er indbrud i området
Grundejerforeningen
vil gerne
faldet fra 10% årligt – til 2% er et fald
på 80%.
gentage sidstedetårs
succes
• I 1. halvår 2011 har der været
med at afholde
et
561 indbrud i Greve Kommune

I december måned 2011 etablerede vi
på forsøgsbasis en vagtordning med
GPS-Security, og vi skal hermed gøre
status på ordningen.

		

LOPPEMARKED
som helhed, tallet er 404 for 1.
halvår 2012. Nedgangen i Greve
kommune er således på 28%.

Dato: Lørdag
d.flere
11.faktorer
maj 2019
Der er
der spiller
ind
her,
bl.a.
at:
		
kl. 10 - 15
Sted: Parkeringspladsen
v. Lunas
• Politiet har gjort en
Ark påimponerende
Hundigegårdsvej
Da vi etablerede ordningen var det
flot indsats for at
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:

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.

MEN vi mangler nogle beredvillige
hjælpere til at deltage i planlægningen.
Hvis du kan afse nogle timer til at
deltage i planlægningen i april og
begyndelsen af maj, så bedes du give
besked på fmd@hundigegaard.dk så
hurtigt som muligt.
For at få en stadeplads skal man
være bosiddende i Grundejerforeningen.
Tilmeldingen foregår via grundejerforeningens hjemmeside. Ved tilmeldningen får du et stadepladsnummer.
Der vil blive 25 stadepladser på ca.
3 gange 3 meter. Det koster 50 kr at
deltage. Reservering af stadeplads er
først endelig, når betalingen er registreret på foreningens konto.

Tilmeldning skal ske senest
d. 1. maj.
Tilmeldningen er bindende.

Stadeholderne kan sætte borde m.m.
op fra kl. 9.00. Bilerne skal være væk
senest kl. 9.50., så der er plads til
gæsterne. Oprydningen foregår, når
loppemarkedet lukkes kl. 15.
Vi håber på stor tilslutning og ser
frem til en hyggelig dag.

• Der har siden den 1. januar 2012
til 17. oktober 2012 været 12
indbrud i grundejerforeningens
område – heraf er de 4
indbrudsforsøg.
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Statuslegepladser
på vagtordningen
Vores
I december måned 2011 etablerede vi
på forsøgsbasis en vagtordning med
GPS-Security, og vi skal hermed gøre
status på ordningen.

• I praksis er indbrud i området
faldet fra 10% årligt – til 2% det er et fald på 80%.

Legepladsen
på Dørrøjel / Rønagerstien

Legepladsen
Moserøjel / Kærrøjel

Legepladsen på Rønagerstien

Legepladsen Engrøjel / Østrøjel

• 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.
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.
• 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.

Legepladsen på Storebjerg

• Der har siden den 1. januar 2012
til 17. oktober 2012 været 12
indbrud i grundejerforeningens
område – heraf er de 4
indbrudsforsøg.
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Kontaktliste til bestyrelsen:
Formand:
Kenneth Harder Rasmussen
Moserøjel 11
Tlf.: 22 92 15 85
E-mail: fmd@hundiegaard.dk

Næstformand:
Hans-Chr. Lykkegaard
Sløjen 52
Tlf. 40 11 25 12
E-mail: nfmd@hundiegaard.dk

Kasserer:
Christian Jacobi
Knøsen 3
Tlf: 40 15 02 97
(Bedst hverdage 20.00-21.00)
E-mail: kas@hundiegaard.dk

Sekretær:
Thomas Haasum
Marholm 46
Tlf. 61 68 00 30
E-mail: thm@hundiegaard.dk

Medlem:
Leila Khan
Kærrøjel 1
Tlf.: 22 34 17 43
E-mail: lak@hundiegaard.dk
Suppleant:
Bent Thorvig
Nordrøjel 6
Tlf.: 21 75 05 10
E-mail: btg@hundiegaard.dk

Medlem:
Kim Dahl Hansen
Knøsen 85
Tlf.: 31 63 11 05
E-mail: kdh@hundiegaard.dk
Suppleant:
Marianne Sommer
Sløjen 42
Tlf. 60 67 11 21
E-mail: msr@hundiegaard.dk
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