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Referat fra 

Ordinær Generalforsamling 

i Grundejerforeningen Krebsen 

onsdag den 6. april 2016 
 

Deltagere 

Tilstede var beboere fra følgende husstande på Krebsen, nr.: 3, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 24, 27. 
 

Referat 
 

Ad 1. Valg af dirigent 

 
Valgt som dirigent: Mogens Lundøer Madsen. 
 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 

Ad 2. Aflæggelse af formandens beretning 

 
Frank Birk bød velkommen. Der er ikke sket det store dette år. Bestyrelsen har haft 5 møder, 
hvor flere ting er vendt. 
 
Først omkring havedagene: Desværre fik vi den første gang leveret en meget lille 
container/trailer, men det blev der efterfølgende rettet op. 
 
I 2017 overtager vi Karlsvognen sammen med de øvrige omkringliggende grundejerforeninger. 
Frank har forsøgt at få fat i de andre grundejerforeninger herom, men de har endnu ikke meldt 
tilbage. Frank kontakter dem igen. 
 
Legepladsen er nu vores, så der skal etableres kontrolfunktioner. Oprindeligt var beslutningen 
at vi selv stod for det hele, med hjælp fra en autoriseret legepladsinspektør. Det var på 
daværende tidspunkt anset som en god og billig løsning, men ifm. den seneste reparation ser 
det ud til at den valgte løsning på længere sigt nemt kan blive dyrere, samtidig med at der kan 
være tvivl om hvorvidt vores egne reparationer kan godkendes iht. standarderne. Frank har 
derfor kontaktet INDU, der kan tilbyde en abonnementsordning med totalservice for ca. 1.650 
kr. på måned. Emnet tages op under punkt 6. 
 
Den rapport, som er udarbejdet af den certificerede legepladsinspektør vil være tilgængelig på 
hjemmesiden snarest. 
 
Det er pointeret fra flere, at der stadig er sikkerhedsmæssige problemer ifm. børns færden 
over vejen til og fra legepladsen, da et par store biler spærrer for udsynet. Der er dog 
indkommet et forslag til løsning – dette tages op under punkt 6. 
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I 2017 har Grundejerforeningen Krebsen 10 års jubilæum, som skal markeres på en eller 
anden måde. 
 
Kommentarer til beretning: 
Arne Kjær bemærkede at dem, der varetager vinterbekæmpelsen/saltningen på Krebsen, 
spreder det alt for meget; så meget af saltet havner i hækkene, der ikke har godt at det. 
Bestyrelsen vil kontakte firmaet og undersøge om det kan gøres anderledes. 
 

Ad 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og godkendelse heraf 

 
Johnny fremlagde regnskabet. Der er p.t. en sund økonomi. Indestående på den daglige 
bankkonto dags dato er 41.650,59 kr. og på vedligeholdelseskontoen står der 161.289,57 kr. 
 
På nuværende tidspunkt er der 9 husejere, der allerede har indbetalt kontingent for første 
halvår. 
 
Ifm. regnskabet er der en enkelt grundejer, der mangler at indbetale de sidste 200 kr. i 
kontingent. Beløbet forventes dog indbetalt samtidig med næste kontingentindbetaling. 
 
Det store beløb ifm. punktet "Græsslåning og snerydning fællesarealer" består af i alt 10 
fakturaer, hvor et beløb på 12.250 kr. er betaling for opkørsler ifm. handicapvenlighed, og 
resten er hhv. snerydning og græsslåning (det sidste på ca. 4.000) samt fjernelse af mos fra 
græsplænen om foråret. 
 
Indkøb af olie til behandling af legepladsen (ca. 619 kr.) er opført under posten "Diverse til 
fællesarealer". 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 

Ad 4. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår og vedtagelse heraf, 
herunder fastsættelse af kontingent m.m. 

 
Johnny gennemgik budgettet. 
 
Der er indhentet oplysning om hvad det vil koste at lægge et slidlag / et tyndt lag asfalt på 
hele Krebsen, og prisen ligger på ca. 171.000 kr. Der er derfor i 2015 overført 40.000 kr. til 
vedligeholdelseskontoen, da ny asfaltbelægning, samt ikke mindst udskiftning af kantstene, til 
sin tid vil blive en stor post. 
 
Grundejerforeningens 10 års jubilæum i 2017 bør fejres, men der er dog ikke afsat penge på 
budgettet til dette. 
 
Det foreslås at holde kontingentet uændret på 1.700 kr. pr. halvår – til indbetaling pr. 1. maj 
og 1. oktober. 
 
Der var enighed om at det er en god idé at have en god opsparing på vedligeholdelseskontoen, 
også med den kommende overtagelse af Karlsvognen for øje. 
 
I forbindelse med overdragelsen af Karlsvognen til os, skal det sikres at vi overtager en 
ordentlig vedligeholdt vej, og p.t. er der specielt på cykelstierne mange revner og sprækker. 
Det er efter aftalen kommunen, der skal kontakte grundejerforeningerne herom i første 
omgang. 
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I forbindelse med overtagelse af Karlsvognen vil det også være sandsynligt at vi samtidig 
overtager snerydningen af vejen. 
 
Der blev spurgt til om INDU’s tilbud på vedligehold var med i budgettet. Det er det dog ikke, 
da opfattelsen på daværende tidspunkt stadig var, at det var en opgave vi selv påtog os.  
 
Der blev spurgt til om Petanque-banen bliver brugt, og det ser ikke ud til at det sker i særlig 
stor grad. 
 
Budget og kontingent blev godkendt. 
 

Ad 5. Indkomne forslag til: 

a. Vedtægtsændringer 

1. Ingen 
 

b. Andre forslag 

1. Procedurer omkring adgang til foreningens bankkonti 
 
Det blev pointeret at dette punkt burde være under Vedtægtsændringer, og i så fald 
burde have været indsendt til formanden senest den 1. marts, og efterfølgende 
have været vedlagt indkaldelsen til samtlige husejere. Der var dog enighed om, at 
da punktet allerede var oppe på sidste års generalforsamling, så ville vi betragte 
sagen som rettidigt varslet. 
 
Ifølge vedtægterne skal der være to personer, der godkender alle udbetalinger. 
Johnny har undersøgt det hos Spar Nord, og det er muligt i det nuværende netbank 
system at sætte det op således. Det kommer til at koste 800 kr. pr. år. Andre 
banker tager ikke gebyr for denne mulighed i netbank, så et bankskifte eller en 
forhandling med nuværende bank kunne være en mulighed. 
 
Den nuværende procedure er, at kassereren sørger for alle udbetalinger via 
netbank, og ved hvert bestyrelsesmøde fremlægges alle bilag samt fremvises 
kontoudtog fra de to bankkonti. Dette sker for både at sikre foreningen og 
kassereren. 
 
Under alle omstændigheder skal proceduren følge vedtægterne, og der var således, 
efter lidt diskussion, enighed om at vedtægterne bør ændres. Da der kun er 
omkring 35 bilag om året, der skal betales via netbank, vil en procedure med 
underskrift af to i forening være lidt tung, men samtidig er der efterhånden et stort 
indestående på vedligeholdelseskontoen, og hér bør der altid være to underskrifter, 
hvis der hæves på denne konto. 
 
Forslaget lyder derfor: 
 
Vedtægterne ændres således, at udbetalinger fra den daglige konto varetages af 
kassereren alene, og bilag og bankkontoudtog fremlægges på hvert 
bestyrelsesmøde. Samtidig skal vedligeholdelseskontoen spærres således, at der 
kun kan hæves penge fra denne konto med to underskrifter. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
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Vedtægterne trænger i det hele taget til en generel revision. Det er bestyrelsens 
opgave til næste generalforsamling at udarbejde et forslag, der udsendes til alle 
inden generalforsamlingen, iht. bestemmelserne herom i vedtægterne. 
 

2. Klipning af hæk omkring fællesarealet af hensyn til sikkerheden 
 
Frank foreslog en klipning af hækken omkring fællesarealet ned til ca. 1 meter – så 
er det nemmere at se om der er børn på fællesarealet, når man kommer kørende.  
 
Det blev kommenteret, at det måske er for lavt af hensyn til læ og hygge på 
arealet, og måske ville det ikke hjælpe alligevel, da et par store biler stadig spærrer 
for udsynet. 
 
Bestyrelsen vil kontakte bilejerne for om muligt at få dem til at parkere et andet 
sted. 
 
Iflg. reglerne må erhvervsbiler (gule plader) i øvrigt ikke parkere på området. 
 
Forslaget med at klippe hækken ned blev ikke vedtaget. 
 
I stedet blev det vedtaget, at der kigges på andre mulige løsninger – f.eks. at lukke 
en eller flere indgange til fællesarealet, eller lignende – når vi mødes til den næste 
havedag. 

 
3. Sponsorat ifm. opsætning af hjertestarter 

 
Frank er blevet kontaktet af foreningen "Kunsten at redde liv", der ville høre om 
grundejerforeningen ville være med til at sponsorere opsætning af en hjertestarter 
hos Rema1000. Beløbet bestemmer man selv, og for 1.000 kr. får man bl.a. navn 
opsat, og for et beløb på 5.000 også et logo. 
 
Dog skal det sikres at vi først betaler, når hjertestarteren er sat op. 
 
Der blev spurgt til om foreningen havde søgt støtte ved Tryg Fonden eller ELRO 
Fonden?  
 
Flere mente dog, at Rema1000 ligger for langt væk til at det er en opgave for 
grundejerforeningen af støtte. 
 
Forslaget om at støtte med 1.000 kr. blev ikke vedtaget i sin nuværende form. 
 
I stedet for blev det vedtaget at Frank kontakter foreningen igen for at høre om evt. 
andre placeringer, og herefter vurderer bestyrelsen om grundejerforeningen kan 
sponsorere opsætningen. 
 

4. Legepladsen, vedligeholdelse 
 
Som nævnt under formandens beretning, er der sat spørgsmålstegn ved om vi selv 
sikkerhedsmæssigt kan vedligeholde legepladsen, og om det i givet fald vil kræve 
en certificeret inspektion efter hver reparation, for at vi overholder gældende 
standarder og dermed er fuldt dækket af forsikringen. 
 
En løsning, hvor vi selv vedligeholder legepladsen, kan nemt komme til at koste en 
del mere, end en abonnement på en totalservice ville koste. 
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I den rapport, der blev udarbejdet af en certificeret legepladsinspektør, er der 
påpeget flere ting, der bør udbedres. Og disse udbedringer skal ske, bl.a. af 
forsikringsmæssige årsager. 
 
Forslaget går således på at vi tegner et INDU abonnement på totalservice til ca. kr. 
1.650 pr. måned. Hermed binder vi os for 7 år. Da der i givet fald kun skal ske 
indbetaling for de resterende 8 måneder i 2016, vil udgiften således i år kunne 
dækkes af det allerede budgetterede beløb. 
 
Det blev enstemmigt vedtaget at bestyrelsen har mandat til at indgå en aftale med 
INDU. 
 

5. Principgodkendelse af ombygning af carport til beboelse 
 
Louise og Thomas Kragh (nr. 6) har fået forhåndsgodkendt planer ifm. ombygning 
af carporten til beboelse. I den forbindelse har kommunen anbefalet at fremlægge 
planen på generalforsamlingen, for at høre om der var indvendinger fra andre 
husejere. På nuværende tidspunkt er endelig ansøgning og tegninger ved at blive 
gjort klar til indsendelse til kommunen, og det forventes at selve ombygningen er 
helt afsluttet omkring årsskiftet. 
 
Der var ingen indvendinger mod ombygningen. 
 

Ad 6. Valg af bestyrelse samt 1 suppleant hertil 

Følgende blev valgt: 
• Frank Birk 
• Johnny Nielsen 
• Kristian Degnbol Christensen, suppleant 
• Maria Andersen 

 

Ad 7. Valg af 1 intern revisor samt 1 suppleant hertil 

Claus Jørgensen blev valgt som revisor, og der blev ikke valgt nogen revisorsuppleant. 
 

Ad 8. Eventuelt 

Rose-Marie Jakobsen orienterede om, at Lisa og Claudio Rosa (nr. 14) sætter huset til salg. 
Hvis nogen kender interesserede købere, må de gerne sige til! 
 
Johnny: Vedrørende termostater i husene: Der kan ikke længere fås reservedele – derfor: Er 
der nogen, der får udskiftet, så gem de gamle termostater. Johnny samler gerne de gamle 
termostater sammen, så de kan bruges til et fælles reservedels-lager. Til sammenligning har 
Rose og Claus fået udskiftet alle termostater samt styreenhed, og prisen ligger på omkring 
10.000 kr. 
 
Johnny: Vedrørende algebekæmpelse af tag, fliser m.v.: Leverandøren har kontaktet Johnny. 
Johnny vil efterfølgende sende mail/post med nærmere informationer til alle, og så kan 
interesserede kontakte leverandøren og aftale nærmere. Det hele vil blive udført samme dag, 
sandsynligvis en gang i maj. Pris for algebekæmpelse af taget er 600 kr., og samtidig 
behandling af fliser koster omkring 100 kr. 
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Arne Kjær: Ifm. Karlsvognens overtagelse bør det tages op med kommunen, at der skal gøres 
noget ved lyset på stierne – det blænder alt for meget. Johnny og Frank pointerede dog, at da 
lyset er opsat privat, og vi ikke var med i projektet, så kan vi ikke lave indvendinger. Desuden 
er det nok ikke en sag, som kommunen vil involvere sig i. Frank har tidligere talt med de 
andre grunderejerforeninger herom, og de erkender at de er blevet rådgivet forkert. Men da en 
ændring eller en eftermontering af afskærmning eller lignende bliver bekostelig, og i givet fald 
for deres regning, vil de ikke gå længere med sagen. 
 
Louise forespurgte om vi evt. skulle have en drøftelse af hvordan evt. ændringer af hus og 
have skal være mht. udseende. Der var dog enighed om at dette er dækket ind af 
vedtægterne, hvor der bl.a. står at bebyggelsens ydre fremtræden ikke må ændres i farve- og 
materialevalg. 
 
Claus efterspurgte en opdeling af parkeringsbåsen lige overfor nr. 24. F.eks. markering med 
maling, så det kan ses, at der er to båse, jf. en beslutning taget på en tidligere 
generalforsamling. Dette kan evt. udføres på en havedag. Frank og Johnny sørger for at finde 
en løsning. 
 
Johnny orienterede om, at han i arbejdsmæssig sammenhæng har fået bevilget en 
fiberforbindelse, og denne etableres om ca. 6 uger. Måske kunne andre være interesserede i 
samtidig at få etableret en fiberforbindelse? Johnny undersøger priserne og udsender mail 
herom. 
 
 


