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Bestyrelsens skriftlige beretning 
til den ordinære generalforsamling 2015 

 
Indledning 
Grundejerforeningens formål er 
1. at administrere og sørge for vedligeholdelse af de fælles faciliteter og arealer, 
2. at varetage medlemmernes fælles interesser over for Grundejerforeningen Borupgaard og 

offentlige myndigheder mv, 
3. at fastsætte bestemmelser om bevarelse af bebyggelsens karakter og om bygningers 

udseende, vedligeholdelse mv, og 
4. at arbejde for et godt socialt miljø i bebyggelsen. 
 
Som i de fleste lignende foreninger er arbejdsfordelingen sådan, at generalforsamlingen fastlægger de 
overordnede strategier og retningslinjer, mens den demokratisk valgte bestyrelse varetager den praktiske 
tilrettelæggelse og udførelse af opgaverne. 
 
Ud over beslutninger vedrørende ovennævnte punkt 3. er der ikke i vedtægterne fastlagt nogen specifik 
afgrænsning af, hvilke beslutninger, der bør og skal træffes af generalforsamlingen. Det er derfor op til 
bestyrelsen at vurdere, hvor grænsen for dennes kompetence går. Og herefter stå til regnskab herfor på 
førstkommende generalforsamling. 
 
I 2014 har de vigtigste opgaver været følgende. 

Fælleshaverne 
I efteråret skete der det, at vores haveentreprenør – LK Gruppen – som vi var rigtig godt tilfreds med, gik 
konkurs. Vi måtte derfor rimelig hurtigt ud og finde en ny. Resultatet blev, at vi indgik aftale med vores 
tidligere leverandør, KC Anlægsservice, denne gang i et samarbejde med Geel’s Hus & Have Service. 
Aftalen er kun for et år, idet vi ønskede at afvente udviklingen hos vore naboforeninger og ”fælles-
fælles”, jfr. nedenfor. 
 
Beboerne har også gjort en god indsats, dels på havedagene dels ved pasning af bede og kummer mv. 
 
Og vinterforanstaltningerne har vi i sagens natur ikke noget at udsætte på i den forløbne sæson. 

Renovering af stisystemerne 
I 2014 fik vi lagt nye fliser i den sydligste ”Jolle-gård”. Et flot stykke arbejde, hvor vi samtidig fik ryddet 
lidt op i beplantningen, hvor den havde bredt sig lidt rigeligt.  
 
Vi mangler nu kun området nord for Jollen 83-91, som vi planlægger at få renoveret i år. 
 
Vi har jo tidligere konstateret, at der på den første del af de nye fliser har vist sig brunlige misfarvninger. 
Det ser jo for det første ikke kønt ud, og for det andet kan man være i tvivl om, hvorvidt det påvirker 
holdbarheden. 
 
Vi har derfor ad flere omgange været i kontakt med leverandøren, som imidlertid totalt har afvist vore 
indsigelser. Til gengæld er vi nu i dialog med Teknologisk Institut, som planlægger en generel 
undersøgelse af årsag og virkning af misfarvede fliser. 
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Fælleshuset 
Vi har jo ved flere lejligheder – senest i forbindelse med drøftelse af Visionsplanen – konstateret, at 
beboerne anser fælleshuset for at være et betydeligt aktiv for bebyggelsen. 
 
Det er derfor vigtigt, at vi hele tiden har fokus på pasning og vedligeholdelse af huset og omgivelserne og 
på at sikre brugerne den bedst mulige service i forbindelse med udlejningen. 
 
Vi har som tidligere år fået ordnet gulvet i stuen og udført forskellige småreparationer. Og i år er vi nødt 
til bl.a at få repareret indfatningerne ved vinduer og døre på østsiden.. 
 
Vi vil også se på, om vi kan modernisere procedurerne omkring udlejningen, bl.a. gennem elektronisk 
booking via hjemmesiden. 
 
På sidste års generalforsamling drøftede vi et forslag om at etablere en terrasse på vestsiden af huset. 
Forslaget nød ikke fremme, men førte til en diskussion om i stedet at få gjort noget ved terrassen på 
østsiden, hvor pergolaen og beplantningen omkring denne trængte til en renovering. Der var bl.a. et 
forslag om at erstatte pergolaen med markiser. 
 
I den anledning bad bestyrelsen en gruppe af teknisk kyndige beboere om at udarbejde et forslag, som 
kunne imødekomme disse ønsker. Resultatet blev en løsning med udskiftning af de mest medtagne dele af 
pergolaen og en delvis overdækning. Og bestyrelsen skønnede, at løsningen dermed funktionelt levede op 
til generalforsamlingens ønsker. 
 
Vi havde imidlertid overset, at materialevalget medførte, at der i overgangsperioden indtil bevoksningen 
igen er groet op og henover pergolaen gav gener for udsigten for en del af Stagets beboere. Vi kontaktede 
derfor vore haveentreprenører for at få gode råd om en afhjælpning af dette. Vi ser i øjeblikket på to 
forskellige løsninger, som forhåbentlig vil afhjælpe problemet. 
 
Borde/bænke m.v. 
Vi har også haft en lille gruppe til at arbejde med forslag til renovering/udskiftning af vore borde/bænke 
dels på terrassen ved fælleshuset dels rundt omkring i haverne. Målet er at finde en løsning, som kan 
fortsætte og gerne forøge lysten til at bruge bænkene og samtidig understrege de mange gode kvaliteter i 
vort område. 
 
Vi er nu endt med en løsning, hvor de 4 borde/bænke ved fælleshuset udskiftes med 5 nye med stel i 
galvaniseret stål og planker i genbrugsplast. Tilsvarende kan bl.a. ses på Helsingør Nordhavn og ved 
kulturværftet. Vi finder, at dette er en flot og gedigen løsning også til en fremtidig udskiftning i 
områderne. Desuden er en bænk i genbrugsplast altid klar til brug (der vokser ikke mos eller lignende), og 
ud over aftørring er der ingen vedligeholdelse. 
 
Derudover vil vi – ved frivillig arbejdskraft – gennemføre en afslibning og renovering af bænkene i 
haverne. 
 
Der har også fra tid til anden været ønsker om fornyelse af legeredskaberne i områderne. Oprindelig var 
det tanken, at disse skulle følge en fælles standard, men tiden har vist, at der er stor forskel på behov og 
ønsker i de forskellige områder. Bestyrelsen finder det derfor mest hensigtsmæssigt, at de enkelte 
nærområder diskuterer sig frem til eventuelle ønsker om nyanskaffelser og forelægger disse for 
bestyrelsen. 
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GF Borupgård 
Som nævnt på sidste års generalforsamling har vi gennem et par år arbejdet på at undersøge mulighederne 
for at opnå omkostningsbesparelser ved en fælles grøn vedligeholdelse – enten via en fælles kontrakt med 
en ekstern entreprenør eller via ansat personale. Det har været lidt op ad bakke, fordi de enkelte 
foreninger har været glade for deres nuværende løsning og har frygtet, at en fælles løsning ville medføre 
kvalitetsforringelser. 
 
Der er imidlertid nu sket en udvikling, som måske kan give os de samme fordele. Masten/Sprydet har 
således valgt at nedlægge deres ”entreprenørafdeling” pr. 1. maj i år og i stedet indgå aftale med Gee’s 
Hus & Have Service, som i forvejen betjener Roret og Snekkehusene. Samtidig har Gee’s i kraft af et 
super tilbud overtaget vedligeholdelsen af de grønne arealer for GF Borupgård. Vi er dermed i den 
situation, at den samme entreprenør nu betjener 5 af de 6 foreninger på området (Stævnen har jo en 
vicevært-løsning). 
 
Der er næppe tvivl om, at dette i kraft af den synergieffekt, entreprenøren opnår, vil føre til besparelser 
for os alle. 
 
 Vi har også nu valgt en fælles platform for vore hjemmesider, hvilket dels har givet os besparelser dels 
medfører en række redaktionelle fordele. 

Det sociale miljø 
Festudvalget har tidligere arrangeret en række fester og sammenkomster, som alle har været kæmpe 
successer. De har samtidig frataget bestyrelsen en række opgaver, som tidligere har været følt som en 
væsentlig del af belastningen ved det at være bestyrelsesmedlem. 
 
Desværre har det været svært at rekruttere til et sådant festudvalg, og derfor har det de seneste år været 
lidt småt med initiativer på dette område. 
 
Vi opfordrer til en diskussion om emnet. Skal vi have flere sociale initiativer, og er der i givet fald nogen, 
der vil bidrage til at skabe dem?  

Fælles opgaveløsning 
Til gengæld går vi stort set aldrig forgæves, når vi søger frivillige til at deltage i praktiske opgaver. 
 
 
Der er altid stor entusiasme og aktivitet på havedagene. Og til de fælles projekter – store som små – er der 
altid mulighed for at sammensætte et team. 
 
Tak for det. Det drøjer på budgettet og samtidig er der jo også et socialt islæt i at løse sådanne opgaver i 
fællesskab. 

Afslutning 
Bestyrelsen har i det hele taget oplevet en stor opbakning, engagement og medleven fra medlemmerne i 
det forløbne år. Det siger vi tak for og ønsker jer alle en god generalforsamling. 
 
Bestyrelsen 



Grundejerforeningen for
Terrassehusområdet Borupgård Øst

Resultat Budget
2014 2014 %

Indtægter:
Kontingenter (11.000 * 71) ……….…  781.000 781.000 100
Udlejning af fælleshus …………...……  13.700 15.000 91
Renter og diverse…………………..…… 529 200 265
Indtægter i alt …………………..……… 795.229 796.200 100

 
Udgifter:  
Fælleshus:  
El, vand, varme og renovation …………. 24.620 26.000 95
Drift …………………………..…..……… 5.525 5.000 111
Vedligeholdelse ……………….….……… 10.704 15.000 71
Forsikring …………………….…………… 6.929 7.500 92

 47.778 53.500 89
Investeringer:  
Nye fliser ………………...……………… 168.000 185.000 91
Nye lamper, ydelse til DONG ……………….…… 138.817 140.000 99

 
Fællesanlæg:  
Havedage ………………………….……… 5.529 5.000 111
Diverse indkøb (inkl. bede)  …………….……… 63.478 50.000 127
Pasning af fællesanlæg ……………..…… 167.595 160.000 105
Fællesantenne ……………………...…… 77.413 80.000 97
Vinterforanstaltninger …………………….. 29.688 25.000 119
Bidrag, Borupgård ……………………..… 57.042 60.000 95

 
Fællesanlæg i alt ……………………….. 400.745 380.000 105

 
 

Øvrige:  
Festudvalg ………………………..……  1.807 8.000 23
Forsikring …………………………...…… 4.231 5.000 85
Administration og møder ……………….… 29.081 20.000 145

 35.119 33.000 106
 

Udgifter i alt ………………………...…… 790.459 791.500 100

Periodens resultat ……………………. 4.770 4.700

Resultatopgørelse for 2014



Grundejerforeningen for
Terrassehusområdet Borupgård Øst

2013 2014
AKTIVER:
Danske Bank, Højrentekonto ……………...…….. 75.534 95.001
Danske Bank, Driftskonto ………………...……… 87.335 55.050
Skyldig kontingent …………………………….. 0 2.500
Andre debitorer …………………………………. 2.800 15.563
Aktiver i alt ………………………………………….. 165.669 168.114

 
 
 

PASSIVER:  
Egenkapital:  
Saldo 1.1. ………………………………………….. 266.549 154.836
Årets resultat ……………………………………….. -111.713 4.770
Egenkapital i alt ……………………….…………….. 154.836 159.606

 
Kreditorer ……………………………………………. 10.833 8.508

 
Passiver i alt ……………………………………… 165.669 168.114

 
 

Langfristet gæld til DONG Energy  182.381 51.605

3. marts 2015

Søren Undstrup
Kasserer

Ovenstående årsregnskab har jeg revideret. Beholdningernes tilstedeværelse er
konstateret. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Snekkersten, den 

Steffen Bjarnø

Balance pr. 31. december 2014



Grundejerforeningen Borupgård

2014 2013
AKTIVER:
Andre tilgodehavender ………………………… 2.985 0
Bankindeståender …………………………….  416.279 578.728
Aktiver i alt ………………………………………….. 419.264 578.728

 
 
 

PASSIVER:  
Egenkapital:  
Saldo 1.1. ………………………………………….. 297.661 351.771
Årets resultat ……………………………………….. -137.961 -54.110
Egenkapital i alt ……………………….…………….. 159.700 297.661

 
Anden gæld:  
Pasning af træer og fredskov ………..…… 101.290 232.143
Grøn vedligeholdelse ………………………….. 0 30.938
Vintervedligeholdelse …………………………  9.981 11.736
Revisorhonorar …………………………………. 6.250 6.250
Omlægning af grønne områder ……………..  75.515 0
Lån, Roret ……………………………………… 66.000 0
Diverse …………………………………………… 528 0

259.564 281.067
 

Passiver i alt ……………………………………… 419.264 578.728
 
 

Balance pr. 31. december 2014



Grundejerforeningen for
Terrassehusområdet Borupgård Øst

Budget Regnskab
Noter 2015 2014

Indtægter:
Kontingenter (10.000 * 71) ………………...… 710.000 781.000
Udlejning af fælleshus ……………………….… 15.000 13.700
Renter og diverse …………………………………. 450 529
Indtægter i alt …………………………...……… 725.450 795.229

 
Udgifter:  
Fælleshus:  
El, vand, varme og renovation …………………. 25.000 24.620
Drift ……………………………………....……… 6.000 5.525
Vedligeholdelse ……………………...….……… 1. 10.000 10.704
Forsikring ………………………………...……… 7.000 6.929

 48.000 47.778
Investeringer:  
Nye fliser ……………………………....………  85.000 168.000
Nye lamper, ydelse til DONG …………….…… 54.000 138.817

 
Fællesanlæg:  
Havedage ………………………………..……… 5.000 5.529
Diverse indkøb (inkl. ad hoc opgaver) …………… 2. 110.000 63.478
Pasning af fællesanlæg …………………...…… 3. 190.000 167.595
Fællesantenne ………………………….……  80.000 77.413
Vinterforanstaltninger …………………………… 30.000 29.688
Bidrag, Borupgård ………………………………. 60.000 57.042
Fællesanlæg i alt ………………………………. 475.000 400.745

 
 

Øvrige:  
Festudvalg …………………………………….… 10.000 1.807
Forsikring …………………………………..…… 5.000 4.231
Administration og møder …………………..…… 30.000 29.081

 45.000 35.119
 

Udgifter i alt ………………….…………...…… 707.000 790.459
 

Periodens resultat ………………………. 18.450 4.770

 
Inkl. renovering af vinduer

Inkl. Borde/bænke

Ny leverandør

Forslag til Budget for 2015

Note 1.:

Note 2.:

Note 3.:



GF Borupgård Regnskab Budget
2014 2.015

Indtægter:
Bidrag, G/F Masten/Sprydet 74.716 78.452
Bidrag, GF Jollen Staget 57.042 59.894
Bidrag G/F Snekkehusene 67.486 70.860
Bidrag, G/F Roret 104.442 109.664
Bidrag, Helsingør Boligselskab 121.314 127.380
Indtægter i alt ……………………...…… 425.000 446.250

Afgifter
Fjernvarme 13.437 14.000
Vandforbrug 5.375 6.000
Dagrenovation 0 1.100
Driftsbidrag, Mandskabshus -12.972 -25.000
Skat og afgifter, Sprydet 1 35 50
Afgifter i alt …………………………….…… 5.875 -3.850

Forsikringer og abonnementer
Ejendomsforsikringer 3.931 4.000
Ehvervsansvarsforsikring 1.867 2.000
Brandmateriel 0 200
Forsikringer og abonnementer i alt 5.798 6.200

Administration
Administrationshonorar 20.575 20.000
Revisionshonorar 6.250 6.250
Generalforsamling 2.943 2.000
Møder 0
Kontorartikler og tryksager 10.379 3.000
Telefon og porto 0 0
Gebyrer 383 500
Repræsentation 0 0
Hjemmeside 6.000 2.000
Administration i alt ……………….……… 46.530 33.750

Vedligeholdelse og forbedringer
Vintervedligeholdelse 17.535 20.000
Pasning af grønne arealer 89.299 90.000
Pasning af træer samt fredsskoven 101.290 170.000
Omlægning af grønne områder 94.555 111.000
Asfaltering af sti 128.000 0
Bygning udvendig diverse 4.283 5.000
Skilte og hundeposter 39.795 35.000
Vejbidrag til Sprydet 30.000 0
Vedligeholdelse og forbedringer i alt 504.757 431.000
Garantibeløb vedr lamper 0 11.250
Udgifter i alt …………………………..… 562.960 478.350

Resultat ………………………………….. -137.960 -32.100

Budget for 2015



Forslag vedrørende overdækning af pergola 

I henhold til vedtægternes § 9 ”skal det tilgodeses, at udsigtsforholdene ikke må forringes eller skærmes for 

de enkelte ejendomme”. 

Dette er nu sket for de yderste ejendomme på Staget ud til æblestien i forbindelse med overdækning af 

pergola ved fælleshuset, hvor vi nu har udsigt til 3 store sorte tagpapflader omkranset af skinnende 

aluminiumsskinner. 

Det kan vi ikke acceptere og har bedt bestyrelsen komme med en løsning. Den har vi endnu ikke modtaget. 

Denne markante ændring har ikke jf. vedtægterne været forelagt på en generalforsamling. Derfor beder vi 

om at sagen behandles på generalforsamlingen. 

Anne-Mette Andersen, Staget 30 



Grundejerforeningen for Terrassehusområdet 
Borupgård Øst 

 

Referat af Ordinær Generalforsamling i fælleshuset 
søndag den 26. april 2015  

 
Velkomst 
Formanden Kurt Vittrup bød forsamlingen velkommen til foreningens ordinære generalforsamling 
med ønsket om en god og saglig debat. 
 
1. Valg af dirigent   
Jørn Peterslund, Jollen 17, valgtes som dirigent. Dirigenten takkede for valget og gennemgik den 
fulgte procedure for varsling af generalforsamlingen og den udsendte information om dagsorden, 
samt konstaterede, at forsamlingen var enig i, at den var lovligt indkaldt efter foreningens 
vedtægter, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig til behandling af den udsendte 
dagsorden. 
 
2. Beretning fra bestyrelsen 
Idet der i øvrigt henvistes til den udsendte skriftlige beretning, gav formanden en kort briefing om 
et par aktuelle emner: 
 
Gravesagen 
Vores såkaldte ”gravesag”, altså den ulykkelige sag om skaderne på Jollen 83, kører nu på 4. år. 
 
Det er jo en kompliceret sag både juridisk og teknisk. Juridisk især fordi der er så mange 
involverede parter: 
- Der er jo selvfølgelig Lene og Knud Lauritzen, som er de skadelidte; 
- Så er der grundejerforeningen, som iværksatte gravearbejdet; 
- Der er entreprenøren, som vi bad om at udføre arbejdet; 
- Og der er hans underentreprenør, som udførte det dybe gravearbejde, hvor entreprenørens 

maskiner ikke slog til; 
- Så er der Lauritzens forsikringsselskab, som faktisk betalte for gravearbejdet, idet miseren 

stammede fra et rørbrud, som lå under Lauritzens have. 
Og alle disse parter har selvfølgelig hver deres advokat, som jo lever af at repræsentere deres klient 
på bedste vis. 
 
Og teknisk er det i sagens natur kompliceret at fastslå nøjagtig, hvad der har været den direkte årsag 
til skaderne. Derfor har syns- og skønsforretningen taget rigtig lang tid, idet advokaterne løbende 
har meldt adskillige tillægsspørgsmål ind, som skønsmanden skulle tage stilling til. 
 
Omsider kom så her i oktober sidste år den endelige rapport fra skønsmanden, hvor konklusionen 
er, at størstedelen af skaderne kan henføres til manglende sikring i forbindelse med gravearbejdet. 
 
På det grundlag blev parterne enige om at indhente 2-3 tilbud på udførelse af de arbejder, som 
skønsmanden har foreslået udført til udbedring af skaderne. 
 



Grundejerforeningen for Terrassehusområdet 
Borupgård Øst 

 

Herefter skulle første del af sagen – det der juridisk kaldes ”isoleret bevisoptagelse”, altså 
tilvejebringelse af grundlaget for en erstatningssag – være afsluttet. Man kunne herefter går over til 
forligsforhandlinger, som efter advokaternes tidsplan skulle være afsluttet 1. april i år. 
 
MEN i mellemtiden har der så været en række nye drøftelser mellem parterne, som efter 
underentreprenørens opfattelse har afdækket, at det vil være nødvendigt at få en afklaring om 
”ejendommens statiske forhold”, hvad det så end betyder. Og det betyder, at der nu skal stilles 
yderligere spørgsmål til skønsmanden. 
 
Hvad det ender med, ved vi jo selvfølgelig ikke. Men ifølge vores advokat er det mest sandsynlige, 
at vi som grundejerforening i første omgang vil blive holdt ansvarlige for udgifterne til udbedring af 
skaderne. Men samtidig anser han det for lige så sandsynligt, at vi berettiget kan videreføre 
udgifterne til entreprenøren og underentreprenøren. 
 
Indtil videre er vore advokatudgifter blevet dækket af vores retshjælpsforsikring. Men hvis og når vi 
skal indgå i forligsforhandlinger, må vi påregne nogle udgifter der; de dækkes nemlig ikke af 
retshjælpsforsikringen. 
 
YouSee 
Vi har konstateret, at YouSee tilbyder rabat på bredbånd og mobiltelefoni til medlemmer af 
foreninger med en TV-kontrakt som vores. 
 
Det er aftalt, at bestyrelsen snarest tager et møde med selskabet for at høre nærmere om vilkår og 
betingelser.  
 
Husforsikring 
I samme boldgade har vi erfaret, at Snekkehusene har indgået en aftale med et forsikringsselskab 
om billige husforsikringer. Ulempen ved den ordning – i modsætning til YouSee ordningen – er at 
det kræver, at alle tilslutter sig aftalen. Altså en ordning som den, der i sin tid var tinglyst på vores 
huse her. 
 
Bjarne Andersen, Staget 50, oplæste følgende indlæg: 
 
”Jeg – og nogle flere deler min opfattelse – vil gerne give udtryk for, at årets beretning fra 
bestyrelsen er vildledende og manipulerende på en række punkter. 
 
Igennem de mere end 30 år vi har deltaget, har vi oplevet en seriøs behandling af aktuelle forhold 
på de årlige generalforsamlinger, og forslag og ændringer er blevet forberedt og forelagt, diskuteret 
og endelig besluttet på foreningens generalforsamlinger. 
 
Beretningens indledning om grundejerforeningens formål er ufuldstændig, fordi den undlader at 
nævne indholdet af paragraf 9. der også anfører bl.a. 
 



Grundejerforeningen for Terrassehusområdet 
Borupgård Øst 

 

..at generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed bl.a. vedrørende bestemmelser om 
bevarelse af bebyggelsens karakter og om bygningers udseende samt at ”det skal tilgodeses at 
udsigtsforholdene ikke må forringes eller skæmmes for de enkelte ejendomme. 
 
Dette er særdeles relevant i forhold til den foreliggende dagsorden for generalforsamlingen! 
 
Det er derfor – efter vores opfattelse ikke korrekt at skrive, at det er op til bestyrelsen at vurdere, 
hvor grænsen for dennes kompetence går. 
 
Dette er fastlagt gennem de tinglyste bestemmelser og Grundejerforeningens vedtægter – 
understreget af mere end 30 års praksis. 
 
Henvisning til vort medlemskab og grundejerforeningens deraf følgende vedtægter, er TINGLYST i 
skødet på hver enkelt ejendom. 
 
Så de anførte forsøg på tolkninger heraf er ulovlige og vil være udtryk for en ændring af mere end 
30 års praksis i foreningen.! 
 
Førnævnte forhold er således relevante i forbindelse med dagsordenens punkt 5, hvor vi er nogle 
ejendomme, der har gjort opmærksom på, at den af bestyrelsen – egenhændigt implementerede 
overdækning af pergolaen ved fælleshuset – ikke kan accepteres, da den markant skæmmer vores 
udsigt fra de yderste huse på Staget ud mod æblestien. 
 
Det er derfor også i strid med hidtidig praksis når beretningen anfører, at bestyrelsen er ENDT med 
en udskiftning vedr. borde/bænke med køb af nye med stel i galvaniseret står og planker i 
genbrugsplast! Hvorfor må medlemmerne ikke tage stilling hertil. Hvorfor forelægges dette ikke 
som et forslag med brochurer, prøveopstilling m.v. 
 
Det er dog et forslag og investering, der markant ændrer den hidtidige stil i bebyggelsen. 
 
Netop de overordnede hensyn til at bevare bebyggelsens æstetiske og kvalitative karakter har altid 
været prioriteret.” 
 
Formanden understregede, at der ikke er taget endelig stilling til valget af borde/bænke, men at man 
netop har afventet en drøftelse heraf på generalforsamlingen. 
 
Flere gav udtryk for, at man ønskede at bevare den nuværende type borde/bænke, såfremt det er 
økonomisk overkommeligt. 
 
Efter en vejledende afstemning konkluderede dirigenten, at et flertal af de fremmødte støttede 
Bjarne Andersens indlæg. 
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Med disse bemærkninger blev bestyrelsens beretning taget til efterretning. 
 
3. Forelæggelse af regnskaber 
 
3.1 Foreningens regnskab 
Søren Undstrup fremlagde det reviderede regnskab for 2014, der balancerer med et overskud, der 
næsten nøjagtigt svarer til budgettet. 
 
Regnskabet godkendtes enstemmigt. 
 
 
3.2 Regnskab for fællesforeningen Grundejerforeningen Borupgård (til efterretning). 
 
Regnskabet blev taget til efterretning.     
 
4. Forslag fra bestyrelsen 
 
4.1 Budget og kontingent til vedtagelse 
Søren Undstrup fremlagde og kommenterede budgettet for 2014 og forslag om en 
kontingentnedsættelse på 1.000 kr. pr. hus som følge af, at der nu kun er en lille rest tilbage af vores 
lampegæld. Fremhævede, at der er afsat midler til gennemførelse af sidste etape af fliseprojektet. 
 
Budget og kontingent blev enstemmigt vedtaget.  
 
4.2 Budget for fællesforeningen Grundejerforeningen Borupgård (til efterretning). 

             
Budgettet blev taget til efterretning. 
 
 
5. Forslag fra medlemmerne 
 
5.1 Forslag vedrørende overdækning af pergola 
Formanden gjorde opmærksom på, at bestyrelsen i denne sag har henholdt sig til de regler, der blev 
vedtaget på den ordinære generalforsamling i 2011, hvorefter ethvert medlem kan indgive en 
skriftlig klage til bestyrelsen, hvis man anser ”Bestemmelser om bevarelse af bebyggelsens karakter 
og bygningers udseende”. Den, der har udført arbejdet skal så forsøge at bringe forholdet i orden til 
begges tilfredshed. Og lykkes dette ikke, forelægges sagen for generalforsamlingen. 
 
Fremlagde bestyrelsens forslag til afhjælpning af udsigtsgenerne via overdækning med kunstgræs 
eller Sedum. 
 
Konkluderede, at der herefter er tre valgmuligheder, nemlig at fjerne overdækningen eller vælge et 
af de fremlagte afhjælpningsforslag. 
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Der udspandt sig en diskussion om det hensigtsmæssige i den delvise overdækning, som mundede 
ud i, at et bredt flertal af de fremmødte anbefalede, at overdækningen fjernes.  
 
6. Valg til bestyrelsen 
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt: 
- Kurt Vittrup, Staget 46 
- Søren Undstrup, Staget 52 
- Jakob Foghsgaard, Jollen 5 
- Ib Fritzbøger, Jollen 3 
- Nina Ginsborg, Staget 16 

 
7. Eventuelt valg af suppleanter til bestyrelsen 
Svend Erik Albrethsen, Jollen 21, blev genvalgt. 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Steffen Bjarnø, Jollen 61, og Henrik Dencker, Jollen 63, blev valgt. 
 
9. Eventuelt 
Nina Ginsborg og Rikke Lenschau m.fl. vil igen i år arrangere en Sankt Hans fest. 
 
Søren Undstrup opfordrede til dannelse af en gruppe af frivillige, der kan bistå ved udførelse af 
småopgaver, bl.a. afvaskning af gavle.  
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Afslutning 
 
Dirigenten takkede for medlemmernes deltagelse og hævede generalforsamlingen. 
 
Endelig takkede formanden dirigenten for vel udført arbejde. 

 
 


