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Referat af generalforsamlingen søndag den 26. august 2018, kl. 10:30.  
 

Generalforsamlingen blev for igen i år afholdt i festteltet på Ætnavej. Der var ca. 20 

fremmødte.  

Dagsorden jf. foreningens vedtægter § 4.  

  

Pkt. a: Valg af dirigent og referent  

Dirigent:  N. O., Rialtovej 18 

Referent: L. A., Rialtovej 10 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til 

vedtægterne. 

  

Pkt. b: Bestyrelsens beretning for det forgangne år ved fungerende formand K. J., Rialtovej 2 

Der har været afholdt 5 møder og følgende pkt. har været behandlet: 

1 Et pkt. har været opfølgning fra sidste års generalforsamling om vores vejes dårlige 

tilstand, bla. undersøgt ved Teknologisk Institut, der kom en rapport med 

løsningsforslag af forskelligt omfang/økonomi. Det medførte ved GF i 17 et forslag om 

mere grøn løsning og en lille gruppe skulle arbejde med det. De kom med nogle forslag 

og fik bevilget penge til at gå videre med en konsulent, hvis de inddrog HOFOR og Kbh. 

kommune og fik konkrete bud at gå videre med. Der er ikke kommet yderligere fra 

gruppen. 

Bestyrelsen har stadig som mål at gå videre med løsning på vejenes dårlige tilstand. 

2 Et pkt. har derfor også været finansiering af vejprojekt. Vejfonden har beholdning på 

360.000, hvilket ikke vil være nok. Derfor er muligheden for banklån undersøgt, men 

ingen banker vil yde lån, med mindre der er tinglysning på alle parceller. 

Bestyrelsen har derfor mål om at arbejde på en løsning for at få tinglyst alle i 

grundejerforeningen med bistand fra advokat. 

3 Punktet parkering fra sidste års GF har været behandlet, mhp. på at finde mere 

smidige løsninger end nuværende, der er til gene på mange måde; gæster, 

håndværkere, fremmedparkering mv. Bla. har der været skrevet til Lokaludvalg Øst, 

mhp. at være flere om at påpege problemerne over for kommunen. Respons derfra 

indeholdt ikke ønske om samarbejde. Således ingen aktuelle løsningsforslag. 

Kommentar fra Rubikonvej 3 er, at der derfra er løbende privat kontakt med 

kommunen vedr. løsninger omkring gæsteparkering. 
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4 Et pkt. har været vores vejtræer. Konsulent har udfærdiget vurdering og rapport, der 

konstaterer kastanjekræft i alle træerne på Rialtovej. 2 er fældet ved 

forårsrengøringen 2018. Der er ret god mulighed for at få gratis velvoksne træer 

gennem Kbh. kommune og det er anbefalet at skifte til bornholmsk røn (for ikke at 

videreføre smitten).  

Det er et mål at få udskiftet alle kastanjetræerne på Rialtovej.  Der vil være udgift til 

fældning og rodfræsning. 

5 Fra vores bank Nykredit blev i foråret 18 oplyst, at de ændrer indlånsrenten til 

negativ rente. Derfor har bestyrelsen undersøgt, om vi kan få andre vilkår i anden 

bank. Men ingen er interesseret undtagen Merkur Bank, der dog betinger sig, at nogen 

bliver personlig helkunde, hvorfor det ikke forfølges. 

6 Pkt. fra GF 2017 om fibernet er nedlagt pga. for stor udgift (mindst 1.4 mill. bare for 

nedgravning af fiber). 

7 Et punkt har været fastsættelse af rykkergebyr ved undladt betaling for kontingent til 

GF/vejfond. 

8 Jf.de nye EU-regler er privatpolitik på hjemmesiden opdateret, bla. med undladelse 

af navne. Der refereres til vejnavn og nr., evt. initialer. 

9 Det er besluttet at give en lille gave ved kendte større begivenheder hos beboere. 

Herefter blev beretningen godtaget. 

 

Pkt. c Regnskab for det forløbne regnskabsår med revisorernes påtegning fremlægges af 

kasserer eller næstformand til godkendelse 

Regnskabet fremlægges af kasserer J. M, Rialtovej 9, 1. jf. det udsendte. 

Grundejerforeningen har et lille underskud på 4.000 kr. især pga. 

vedligeholdelsesudgift på ca. 50.000 kr. til vejene. Desuden er formuen mindre, idet 

der er overført 175.000 kr. til vejfonden, besluttet på GF sidste år. 

Vejfonden har således fået tilført 175.000 kr. Og der er brugt 3.000 kr. på beskæring af 

Rønnetræer. Det er vigtigt, at vi selv klarer denne opgave ved forårs-efterårsrengøring.  

Revisor beretter, at regnskabet er gennemset og godkendt, hvilket 

generalforsamlingen tilslutter sig. 

 

Pkt. d Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår med forslag om kontingentets 

størrelse, samt kassererens honorar. 

Kasserer J. M. Rialtovej 9, 1. fremlægger budgettet. 
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Budgettet for GF er forudsat, at kontingentet forhøjes med 200 kr. fra 1400 til 1600 kr. 

pr. år og at der kræves gebyr af ejendomsmæglere ved efterspørgsel af materiale. 

Budgettet for vejfond er forudsat, at 1) forslag om forhøjelse til 1800 kr. vedtages og 2) 

at forslag om udligning, så alle grunde betaler samme bidrag, vs nu, hvor 

dobbeltgrunde betaler dobbelt. Der er budgetteret med 40.000 kr. til forventet 

vedligeholdelse. 

Godkendelse af budget for GF afventer afstemning af forslag om kontingentforhøjelse 

med 200 kr. 

Der foretages afstemning: enstemmigt vedtaget. 

Budget GF godkendes hermed. 

Godkendelse af budget for vejfond afventer behandling af ændringsforslag under pkt. 

e. 

Budgetterne for forening og vejfond, herunder kontingent og vejfondsbidrag samt 

kassererens honorar godkendes.  

  

Pkt. e Behandling af indkomne forslag 

A:  

Forslag til ændring og forhøjelse af bidrag til vejfond jf. udsendte bilag. Kasserer J. M., 

Rialtovej 9, 1. udlægger forslaget. Forslag vedrører § 7. stk. 1 og § 4, stk. 3 i 

vedtægterne. Forslaget er, at alle grunde betaler samme bidrag, vs. nu, hvor grunde 

over 500 m2 betaler dobbelt. Det betyder at dobbeltstemme for dobbeltgrund 

bortfalder jf. ændringsforslag til § 4. 

Begrundelsen for ændringsforslaget efterspørges og forklares af N. V. H. S., Rubikonvej 

5: at alle bruger vejene til samme formål uanset grundstørrelse og alle har samme 

interesse i at de er i ordentlig stand. 

Der foretages afstemning: 1 imod, 1 undlader at stemme, øvrige stemmer for, dvs. 

vedtaget. 

B: 

Forslag til ændring af vedtægternes § 6 vedr. bestyrelsens sammensætning jf. 

udsendte bilag. Fungerende formand K.J. Rialtovej2 udlægger forslaget. At indtil nu 

vælges man til bestyrelsen pr. post, men sidste år, var det ikke muligt, ingen stillede op 

til formandsposten, men var villige til bestyrelsesarbejdet. Derfor forslag om, at 

bestyrelsen konstituerer sig med posterne efter GF. 

Der foretages afstemning: Enstemmigt vedtaget. 
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Efter pkt. e nu muligt at foretage afstemning om budget for vejfonden inkl. forhøjelse af 

kontingent og ændring af bidrag for dobbeltgrunde 

Der foretages afstemning: enstemmigt vedtaget. 

 

Pkt. f Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til foreningens vedtægter 

På valg er bestyrelsesmedlem N. V. H. S., Rubikonvej 5, som modtager genvalg. 

Vedtages med klapsalver. 

Opfordringer til at stille op til vacant suppleantpost gribes af B. L., Rubikonvej 6, der 

også vælges med klapsalver. 

Revisorsuppleant H.-H. M.-J., Luganovej 12 rykker op som 2. revisor (efter lang tro 

tjeneste som suppl.!) 

Derfor er posten som revisorsuppleant ledig, men ingen melder sig desværre (det er 

også lidt svært at overskue så lang tjeneste!) 

Bestyrelsen vælges med følgende medlemmer (poster på valg fremgår i parentes) og 

aftale om at fordele arbejdsopgaverne hurtigst muligt: 

Bestyrelsesmedlem K. J., Rialtovej 2 

Bestyrelsesmedlem J. M., Rialtovej 9, 1. 

Bestyrelsesmedlem H. M., Rialtovej 10, 1. 

Bestyrelsesmedlem N. V. H. S., Rubikonvej 5, genvalg 

Bestyrelsesmedlem J. R., Rialtovej 21, st. 

1. suppleant: L. A., Rialtovej 10, 2. 

2. Suppleant: B. L. Rubikonvej 6 

Revisorer: 

1. revisor: N. O., Rialtovej 18 

2. Revisor: H.-H. M.-J., Luganovej 12 

Revisorsuppleant: vacant 

 

Pkt. g Eventuelt 
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1 Fibernetløsning drøftes igen. En grundejer er blevet tilbudt gratis indlægning af 

fibernet, men det er i forbindelse med erhverv/CVR.nr. Ellers er der ikke megen 

lydhørhed ved henvendelser til teleselskaber. 

Bredbåndspuljen nævnes, men vi er nok ikke tilstrækkeligt langsomme her, til at 

kvalificere os. 

Nogen har erfaring med, at mobildata kan trække en del. 

Konklusion er, at det stadig er for dyr løsning nu. 

2 Der spørges ind til detaljer i rapporten fra TI om løsninger for vedligeholdelse af 

vores veje.  

 

 

Herefter sluttede generalforsamlingen. 

 

 


