
S ommerby en Brøndgården

REFERAT AF GENERALFORSAMLING. Den 20. marts 2016

Der var fremmødt 95 haveejere.

Formaaden bød alle velkommen, og opfordrede til et minuts stilhed, til ære for de medlemmer der
er gået bort i årets løb. Herefter gik vi over til dagsordenen.

Pkt. 1.: Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Jens Krumholt fra H/F Ejby i Glostrup ti1 dirigent, hvilket forsamlingen
godkendte. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Pkt. 2.: Valg af referent.

Nils. K29. Blev valgt.

Pkt. 3.: Forretningsorden

Der var ingen indsigelser mod forretningsordenen.

Pkt. 4.: Stemmeudvalg

Hanne, K7. og Ole, A3., blev valgt som stemmetæller.

Pkt. 5.: Bestyrelsens beretning v/formanden

Den nye lejekontrakt, som trådte i kraft fra d. 1. april 2015, har udvidet den lovlige ovematning
periode til d. 31. oktober, juleferien samt skolemes vinterferie og påskeferie.

Foreningen er blevet på1ag1 at udarbejde en venteliste, til brug ved køblsalg af haver. Bestyelsen vil
snarest udarbejde regler for optagelse på denne venteliste.

Bestyrelsen vil igen opfordre jer til at få opdateret tingbogen, så der ikke er tvivl om ejerskabet, da

der ikke kan foretages salg af haven før tingbogen er i orden.

Hvis I er i tvivl om jeres kloak er lovlig tilmeldt ti1 kommunen, kan I se det på jeres BBR
meddelelse med oplysningen: Separat kloakeret: spildevand. Nar I er blevet tilsluttet kloakken, er

det vigtigt at I gemmer regningen fra kloakmesteren til brug ved en ert. vurdering. Aflever gerne en

kopi til bestyrelsen som så vil blive opbevaret i sagsmappen.

Hver gang der sker en ændring på dit havelod, såsom ejerskifte, vejnavneændring, og kloakering, så

udsender BBR en meddelelse til jer. Hvis byggeoplysningeme ikke stemmer overens med det
faktiske byggeri, så er I selv ansvarlig for at fa det rettet. Husk, at du stadig skal a{levere en

byggeanmodning til bestyrelsen, før du påbegynder et nybyggeri.

Det kan ikke siges for ofte, men husk at lukke for vandet ved hovedhanen, når du lukker ned for
vinteren. Der har igen i år været 3 frostsprængninger, som har udløst en økonomisk hilsen fra
foreningens kasserer.
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Der skal herfra igen komme en stor tak til: Onsdagsholdet, 'Nibbibanden" og skraldeholdet for det

store arbejde de udfører for foreningen.

Hvis nogen har forslag til bedre information via vores hjemmeside, så er I velkommen til at

kontakte bestyrelsen. Fremover vil al udmeldelse fra bestyrelsen, referater, nyheder m.m. blive lagt
på foreningens hj emmesider.
I bedes om, ikke at sti11e flasker ved/omkring glascontaineren, når I ved at haveforeningen har

lukket i vinterhalvåret.

Husk at parkering udenfor de faste P-pladseq er i strid med regleme.
Når du er ude og lufte din hund, så husk at have den i snor på foreningens område.

Du opfordres til at sende din mail-adresse til: formand@,brqldg4ldslL-99gLsåledes at informationer
fremover kan ske direkte via mail.

Herefter var ordet frit til kommentar og spørgsmål til beretningen.

Lars, G 22:Var meget utilfreds med tidligere års beslutning om at etablering afnye P-pladser, og
mente at bestyrelsen havde lavet noget ulovligt.
Til dette blev der besvaret, at denne sag var blevet behandlet, og godkendt, på sidste ars

generalforsamling og derfor betragtes som afsluttet.

Birgit, G 16: Der blev spugt om, hvor længe en uindregistreret bil må holde på vores P-pladser.

I denne konkrete sag, har bestyrelsen kontaktet politiet for at få dem ti1 at {eme bilen, men der er

ikke sket noget endnu. Bestyrelsen blev opfordret ti1 at få et privat fima til at afhente bilen.

Da der ikke var flere kommentar eller spørgsmåI, blev beretningen godkendt.

Pkt. 6.: Regnskab v/kassereren

Regnskabet for 2015 viser et underskud på 245.901 k mod et budgetteret underskud på 1 80.000 kr.

eller en negativ afuigelse på 65.901 k

Regnskabet er som udgangspunkt udarbejdet efter samme principper som tidligere år, herunder
indeholder regnskabet også indtægter for ert. haveleje og pligtarbejde vedr. 2015 som ved
regnskabets afslutning ikke var betalt.

Resultatet for 2015 er i høj grad påvirket afnogle ekstraordinære indtægter og udgifter. I løbet af
aret er der solgt 16 haver, hvilket er 4 færre end forventet. Vi har opnået renteindtægter på 6.045 k ,

hvilket er 4.811 kr. mindre end foruentet.

De offentlige udgifter er 23.465 fu. mere end budgetteret, hvilket skal ses i forhold omkring
udgifteme til vand. Vi har anvendt i a1t 10.836 m3, eller 2.836 m3 mere end budgetteret. Den
samlede vandudgift udgør således 492.831 kr.

I forbindelse med nedlæggelse af keds 2 blev "kassen gjort op", og vores andel udgjorde 17.742kx.
som er opført som ekstraordinære indtægter.

Der har været en sag hvor en haveejer har anket den rurdering der var grundiaget for salgsprisen i
sin tid. Sagen har været behandlet i kedsens ankeudvalg, hvor haveejeren fik medhold i at

vurderingen var fejlaglig, og vi har derfor betalt for fejlen påi a\t26.6121«.



Vi har i året oplevet en skade på kloak pumpebrønden, hvor begge pumper blev beskadiget. Her
blev den samlede udgift på 44.040 kr.

De samlede ekstraordinære udgifter udgør således 70.652 kr.

Medlemskapitalen udgør pr. 31. december 2015,39.075 kr. pr. have.

Det er bestyrelsens opfattelse, at foreningens økonomi general er sund og robust, og bestyrelsen
anser resultatet for tilfredsstillende.
Regnskabet indstilles således ti1 generalforsamlingens godkendelse.

Herefter var ordet frit til kommentar og spørgsmål ti1 regnskabet.

Susanne, P 14.:Spurgte om kontorudgifterne ikke var ret så store.
Kassereren oplyste at han fremover ville omfordele udgifteme, så de var mere retvisende.

Herefter blev regnskabet godkendt.

Pkt. 7.: Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Pkt. 8.: Budget 2016 v/kassereren

Kassereren kommenterede det udsendte budgetudkast, som udviste en væsentlig større

udgift sstigning end forudset.

Vi har bl.a. fået en lejestigning på 5%o i de kommende 4 ar, svarende til ca. 20,000 kr. pr. ar.

Forsyning Balierup har varslet en stigning på vandafgift på 9 kr. pr. m3 eller 20%o, svarende til en

stigning på ca. 100.000 kr.
Dette betyder at omkostningeme stiger samlet med 220.000 kr. hvilket gør at den tidligere plan om
en lejestigning på 25 kr. pr. maned frem til 2018, ikke iængere er realistisk.

Det er stadig bestlnelsens opfattelse, at der som udgangspunkt skal være balance mellem indtægler
og udgifter.
Såfremt denne forudsætning skal realiseres, skal havelejen stige med 1630 kr pr. ar pr. have, eller
ca. 135 kr pr. måned svarende til en stigning på 30%, hvilket primært skyldes udgifter til
vandforbrug.
Bestyrelsen er opmærksom på problemet og ser umiddelbart krur 2 altemativer til ovenstående
problem.
For det første kunne vi reducere vandudgiften ved at indføre vandmåler, så hver enkelte haveejer
betaler for ejet forbrug.
For det andet kunne vi lukke for vandet i en periode, eksempelvis december, januar og februar.
Dette vil give en besparelse på 1.700 m3 vand eller ca. 93.000 kr.

BestlT elsen foreslår til generalforsamlingen, at der lukkes for vandet de næmte 3 måneder, og at

stigningen i havelejen indfases over de kommende2 fu, med 55 k pr. maned i 2016, startende iia d.

1 . maj 2016 og yderligere 60 k pr. måmed i 2017 , startende fra 1 . januar 201 7.

De øvrige poster i budgetudkastet er stort set på niveau med indeværende år, så dem vil jeg ikke
kommentere yderligere.



Herefter var ordet frit til kommentar og spørgsmåI.

Lars, G 22: Er modstander af lukning af vandforsyningen.
Ole, L 5: Mener ikke at det er en god ide med at lukke for vandet.
Bøge M 1 1 : Opfordrede bestyrelsen ti1 at komme med forslag om at indføre vandmåler.
Lone, M 16 og Lene, E 15: Vil geme have at der er åbent for vandet hele aret.
Lars, K 6A: Er modstander af lukningen af vandforsyningen.

Da der ikke var flere kommentarispørgsmåI, gik vi over til skriftlig afstemning.

Ved afstemningen om bestyrelsens budgetudkast, er der følgende 2 muligheder:

A: Bestyrelsens forslag med at lukke for vandet i 3 måneder,
december, januar og februar.

B: Generalforsamlingen ønsker ikke at der lukkes for vandet,
men godkender budgetudkastet, med en yderligere

stigning på 30 kr. pr. måned i2016 og20l7.

Afstemningsresultatet: A 98 stemmer

B 80 stemmer

Hermed er bestyrelsens budgetudkast for 2016, med lukning i 3måneder, godkendt.

Pkt.9.: Valg

A Kasserer
B Bestyrelsesmedlem
C 1. suppleant
D 2. suppleant
E Revisor
F Revisor
G Revisorsuppleant
H Vurdering
I 1. Vurderingssuppleant

Pkt. 10.: Eventuelt

Morten Olesen
Allan Johansen
Mette Hvid
Steen Petersen

Arvid Hermansen
Sonnie Chistensen
Bøge Andreassen
T,one Møl1er
Ove Svendstrup

2 i'r.. Genvalgt
2 ix. Genvalgt
2 år. Genvalgt
1ar Valgl

2 iLr. Genvalgt
1år. Valgt
2 iLt. Valgt
2 tr. Va15
2 år. Genvalgt

E4
l|l26
E9
M5
C2
B4
M11
M16
F20

Susanne P 14: Spurgte om arsagen til at området ved foreningskontoret ofte star under vand.
Bestyrelsen er opmærksom på problemet, og arbejder på at få udbedret drænrørsystemet, så vandet
kan blive ledt væk.

Gert P 10: Opfordrede til at foretage ekstra kontrol af måler for vandforbrug.
Lars K 64.: Efter at vi er blevet kloakeret, opfordres alle til at holde opsyn med kloakken, så vi ikke
far "rotteproblemer".

Da der ikke var flere kommentar, afsluttede dirigenten mødet og takkede for god ro og orden.
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