
Grundejerforeningen for Terrassehusområdet 
Borupgård Øst 

 

Referat af Ordinær Generalforsamling i fælleshuset 
fredag den 15. april 2016  

 
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 status for den 
såkaldte ”gravesag” og pasning af fælleshaverne. 
 
Søren Undstrup fremlagde et diskussionsoplæg til nyindretning af udearealerne omkring 
Fælleshuset, baseret på en skitse udarbejdet af en havearkitekt. 
 
Forslaget omfatter dels en løsning for pladsen øst for huset, dels en delvis overdækket terrasse vest 
for huset. 
 
På pladsen øst for huset foreslås det eksisterende træværk fjernet. På fælleshusets mur etableres 
espalier mellem vinduerne. Bedet bevares. 
 
Pladsen retableres med pullerter i træ samt nedfældning af dekorative, øst/vest gående bjælker i 
flisebelægningen. På områdets tre sider etableres faste bænke med løse hynder. Der anskaffes 
selvstændige borde til opstilling efter behov og eventuelt to store parasoller. Der plantes et stort træ 
og der monteres espalier på gavlen af Jollen 75. 
 
På vestsiden af fælleshuset foreslås etableres en terrasse på 5 * 18 m. To af de nuværende vinduer 
erstattes af døre, og der monteres espalier som på østsiden. Over terrassen etableres en pergola, som 
eventuelt kan overdækkes delvist med mat glas eller plast. Terrassen belægges med fliser, som 
brydes med bånd af chaussesten. Og der etableres to trapper op til fællesarealets niveau. 
 
Knud Lauritzen gav et længere indlæg om ”gravesagen”, idet han var uenig i bestyrelsens 
fremlæggelse af sagen. 
 
Dirigenten takkede for indlægget, men konkluderede, at der er tale om en civil retssag, som ikke 
bør procederes på generalforsamlingen. 
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Formanden svarede på forespørgsel, at foreningen jo er afskåret fra at retablere gravestedet, mens 
sagen pågår, men at afskærmningen nok kan forbedres. 
 
Flere deltagere påpegede, at forslaget om retablering af udearealerne bør opdeles i to, idet forslaget 
om den vestvendte terrasse rummer problemer, dels med en eventuel overdækning dels med 
anvendelse af arealet, som jo tilhører GF Borupgård. 
 
Efter en vejledende afstemning konkluderede dirigenten, at et flertal af de fremmødte gik ind for at 
arbejde videre med forslaget vedrørende pladsen øst for fælleshuset, mens der ikke var tilslutning til 
forslaget om den vestvendte terrasse.. 
 
Med disse bemærkninger blev bestyrelsens beretning taget til efterretning. 
 
3. Forelæggelse af regnskaber 
 
3.1 Foreningens regnskab 
Søren Undstrup fremlagde det reviderede regnskab for 2015, der balancerer med et overskud på 
111.000 kr. 
 
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 bestyrelsens forslag til budget for 2015 og forslag om 
en kontingentnedsættelse på 2.000 kr. pr. hus som følge af, at lampegælden nu er betalt, og at der nu 
kun er en lille rest tilbage af fliseprojektet. 
 
Jan Bøgemose foreslog, at kontingentet fastholdes uændret med henblik på en konsolidering af 
foreningens økonomi. 
 
Bestyrelsens forslag til budget og kontingent blev vedtaget.  
 
4.2 Budget for fællesforeningen Grundejerforeningen Borupgård (til efterretning). 

             
Budgettet blev taget til efterretning. 
 
 
5. Forslag fra medlemmerne 
 
5.1 Forslag vedrørende GF Borupgårds vedtægter 
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Gunnar Rasmussen motiverede forslaget, der havde baggrund i efterårets diskussion om en eventuel 
anvendelse af en del af fælles-fælles arealet til midlertidig genhusning af Stævnens beboere mens 
deres huse renoveres. 
 
Forslaget blev vedtaget.  
 
5.2 Forslag om etablering af aktivitetsområde 
Niels Toftegaard motiverede forslaget, idet han fremhævede, at der er tale om et aktivitetsområde 
for både børn og voksne, og at der ved etableringen vil blive taget skyldigt hensyn til gældende 
regler. 
 
Flere af deltagerne udtrykte bekymring for, om et sådant aktivitetsområde kan etableres 
professionelt og lovligt med et budget på 25.000 kr. 
 
Det besluttedes på den baggrund at henvise forslaget til en nærmere konsolidering. 
 
6. Valg til bestyrelsen 
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt: 
- Jakob Foghsgaard, Jollen 5 
- Mia Vergo, Jollen 85 
- Lars , Jollen 49 
- Merete Jørgensen, Jollen 29 
- Gunnar Rasmussen, Staget 42 

 
7. Eventuelt valg af suppleanter til bestyrelsen 
Der blev ikke valgt suppleanter. 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Steffen Bjarnø, Jollen 61, og Henrik Dencker, Jollen 63, blev genvalgt. 
 
9. Eventuelt 
Den første ordinære generalforsamling i foreningen blev afholdt i 1976. Der var således tale om en 
slags jubilæum. I den anledning gav formanden et kort tilbageblik over de emner, der har optaget 
sindene i de 40 år. 
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Afslutning 
 
Dirigenten takkede for medlemmernes deltagelse og hævede generalforsamlingen. 
 
Endelig takkede formanden dirigenten for vel udført arbejde. 

 
 
Snekkersten den 
 
Dirigent: 
 
____________________ 
Jørn Peterslund 
 
Bestyrelsen: 
 
 
_______________________  _____________________________   
Kurt Vittrup     Søren Undstrup 
 
 
_______________________   
Ninna Ginsborg   
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Seneste nyt om "gravesagen" 
 
Stævning 
Ultimo november 2015 modtog vi en stævning, hvor vi tilpligtes at betale en 
erstatning til ejerne af Jollen 83 på 737.500 kr. 
 
Begrundelsen er, at der er sket skader på ejendommen som følge af det gravear-
bejde, vi iværksatte i september 2011 på arealet mellem Jollen 81 og 83. 
 
Til støtte for påstanden anføres: 
 
x At vi og vores entreprenør allerede i 2005 havde arbejdet i passagen, og at 

såvel vi som entreprenøren derfor var bekendt med jordbundsforholdene på 
området; 

x At der i forbindelse med gravearbejdet alene er anvendt en såkaldt gravekas-
se i stedet for nedbankning af spunsvægge; 

x At der i den forbindelse er gravet mellem 2,5 og 3 meter under fundaments-
underkant på ejendommen; 

x At en betragtelig del af den fyldjord og sand, som lå under ejendommen der-
for er faldet ud i selve gravehullet; 

x At der herefter blot blev foretaget en opfyldning af gravehullet i forbindelse 
med, at der blev foretaget stampning af fyld, uden at det i øvrigt er dokumen-
teret, hvorledes opfyldningen og stampningen er sket; 

x At det af skønsmanden er konkluderet, at den anvendte fremgangsmøde i 
forbindelse med udgravningen ikke er udført håndværksmæssigt korrekt; 

x At det er skønsmandens vurdering, at der burde have været anvendt spuns-
vægge i forbindelse med gravearbejdet; og 

x At det er skønsmandens konklusion, at hovedparten af de konstaterede skader 
ikke ville være opstået, hvis arbejdet havde været udført håndværksmæssigt 
korrekt. 

 
Svarskrift 
Vi har den 22. december – via vores advokat – afgivet et svarskrift, hvor vi på-
står frifindelse. 
 
Til støtte for vores påstand anføres: 
 

Notat 
 
Grundejerforeningen for 
Terrassehusområdet 
Borupgård Øst 
     
 
15. april 2016 
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x At vi i sin tid gjorde ejerne af Jollen 83 opmærksom på, at det var et rør, be-
liggende under Jollen 83, der var årsag til skaden på grundejerforeningens 
areal, hvilket er anerkendt af ejernes forsikringsselskab; 

x At ejerne af Jollen 83 via deres taksators accept har anerkendt, at det udgra-
vede hul kunne udfyldes uden yderligere undersøgelser af sætninger eller 
skader på huset; 

x At vi derfor ikke har noget ansvar for de konstaterede skader på huset; og 
x At den oprindelige årsag til, at der skulle foretages en udgravning således var 

en vandlomme under Jollen 83, og at de skader, der er sket på huset dermed 
ville være sket, uanset om der var foretaget en udgravning eller ej. 

 
Adcitationsstævning 
Samtidig har vi afgivet en såkaldt ”adcitationsstævning” (videreførsels-stævning) 
mod Ejvind Larsen & Søn med påstand om, at firmaet tilpligtes at friholde 
grundejerforeningen for ethvert beløb, vi måtte blive pålagt at betale til ejerne af 
Jollen 83. 
 
Til støtte for påstanden anføres: 
 
x At Ejvind Larsen & Søn i 2005 udførte gravearbejde på det samme areal, og 

at firmaet på daværende tidspunkt af den tilknyttede rådgivende ingeniør 
blev gjort opmærksom på risikoen for, at fundamentunderkanten måske ikke 
var præcist afsat, og at der var risiko for sætninger, hvis der blev gravet læn-
gere ned end til fundamentunderkanten; 

x At firmaet dengang gennemførte arbejdet med anvendelse af spunsvægge; 
x At firmaet således i efteråret 2011 var opmærksom på risikoen for sætnings-

skader på de omkringliggende ejendomme i forbindelse med udførelsen af 
gravearbejdet; 

x At firmaet ikke desto mindre gennemførte gravearbejdet i 2011 uden anven-
delse af spunsvægge og i øvrigt ikke på korrekt eller sikker vis; 

x At Ejvind Larsen & Søn på den baggrund er forpligtet til at betale ethvert 
beløb, som grundejerforeningen måtte blive pålagt at betale til indehaverne af 
Jollen 83. 

 
Forligsforslag 
Sagen kompliceres yderligere ved, at en del af gravearbejdet, nemlig den dybest-
liggende del, er udført på vegne af Ejvind Larsen & Søn af KC Entreprise, Dron-
ningmølle, som dermed også er part i sagen. 
 
At KC Entreprise måske til dels føler sig ansvarlige for skaderne kan vel udledes 
af et forligsforslag, der undervejs er fremsat af deres advokat. Ifølge forslaget 
skal skaderne dækkes af: 
x Jollen 83 med 1/6; 
x Grundejerforeningen med 1/6; 
x Ejvind Larsen & Søn med 1/6; og 
x KC Entreprise med 3/6. 
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Da vi føler os overbevist om, at vi i givet fald vil være dækket ind af vores an-
svarsforsikring, har vi ikke ønsket at indgå i sådanne forhandlinger. Det må jo i 
givet fald væres forsikringsselskabets gebet. 
 
Forsikring 
Vi har naturligvis fra starten anmeldt sagen til vort forsikringsselskab, som da 
også undervejs via retshjælpsforsikringen har dækket vore sagsomkostninger. 
 
Efter modtagelse af stævningen har vi også bedt forsikringsselskabet bekræfte, at 
vort eventuelle erstatningsansvar i givet fald vil være dækket af vores ansvars-
forsikring. Og der har vi fået forskellige lidt kryptiske tilbagemeldinger. 
 
Det lykkedes mig så i dag at få fat i den rette sagsbehandler i Topdanmark, som 
forklarede, at tilbagemeldingerne gik på to forhold. 
 
For det første er der noget teknik omkring sagsomkostninger. Det er nemlig så-
dan, at hvis det ender med en ansvarssag, så skal sagsomkostningerne dækkes af 
ansvarsforsikringen og ikke af retshjælpsforsikringen. 
 
For det andet havde man været lidt i tvivl om, hvorvidt man skulle tilknytte én af 
forsikringsselskabets egne advokater til sagen eller blot lade vores advokat fort-
sætte. 
 
Men hvorom alting er, så kunne han garantere, at hvis det går så galt, at vi bliver 
kendt helt eller delvis erstatningsansvarlige, så bliver vi dækket ind af vores an-
svarsforsikring. 
 
 
Seneste nyt om fælleshaverne 
 
Som nævnt i den skriftlige beretning har vi med virkning fra 1. april indgået en 
ny tre-årig kontrakt med Lasse Geelmuyden om pasning af fællesarealerne. 
  
I forhold til den tidligere er det en meget attraktiv aftale. Den betyder nemlig, at 
vi har kunnet udvide de faste opgaver med bl.a. lugning mellem hybenroserne og 
lugning af bedene i stikvejene. Endvidere har der inden for det sædvanlige bud-
get plads været plads til nogle ekstraopgaver i år, bl.a. beskæring af hybenroser-
ne langs Æblestien nord for fælleshuset og ”slankning” af rosenbedene langs 
Æblestien. 
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10. De fyrre år 
 

De første år 
Diskussionerne i de første år af foreningens levetid var især koncentreret om tre emner. Det var 
- Svømmebassin og tennisbane; 
- Udbygning af området; og 
- Varmemålere. 
 
I salgsmaterialet fra C G Jensen, som stod for bebyggelsen, var vi lovet en tennisbane og et udendørs 
svømmebassin. 
 
Vores bebyggelse var jo første etape af en samlet bebyggelsesplan, hvor hele området skulle bebygges 
med tilsvarende huse. 
 
Men allerede inden 2. etape, Masten, blev udbudt, var krisen begyndt at kradse. Derfor blev købere af 
Masten ikke lovet tennisbane og svømmebassin. C G Jensen begyndte derfor at trække i land. De ville 
gøre svømmebassinet mindre, og gjorde kraftigt opmærksom på de enorme 
vedligeholdelsesomkostninger, vi ville står med, hvis vi blev alene om det. 
 
Efter lange og trange forhandlinger endte det så med, at vi fik tennisbanen for os selv, men ikke noget 
svømmebassin. 
 
Med til området hørte en fælles varmecentral. Og reglerne var i starten sådan, at hvert hus betalte et fast 
beløb for varme, baseret på husets størrelse. 
 
Det gav tidligt anledning til diskussion. For det første gav det jo ikke noget incitament til at spare på 
varmen. For det andet kunne enhver jo regne ud, at de to- og treetagers huse var noget billigere at 
opvarme pr. kvm. end de enetagers med de mange ydervægge. 
 
Det endte med, at der blev installeret varmemålere i 1980. 
 
Start 80’erne 
I starten af firserne var varmeforsyningen igen på dagsordenen, nu via et projekt med ombygning af 
varmecentralen til brug af svær fuelolie, som skulle give en noget billigere varmeproduktion. 
 
Der blev også indgået en aftale med kommunen om overtagelse og drift af vej- og stibelysningen, 
hvorefter vi skulle afholde udgifter til vedligeholdelse, mens kommunen afholdt el-udgifterne. Samtidig 
bortfaldt en særordning med ekstrabetaling over ejendomsskatterne. 
 
Og endelig blev der lavet en aftale om et fælles-fælles udvalg sammen med C G Jensen for hele området. 
 
1983 
I 1983 opstod der en ”regeringskrise”, det den siddende formand ikke ønskede genvalg, og der ikke kunne 
findes en kandidat. Det endte med, at generalforsamlingen blev suspenderet i 14 dage, hvorefter der blev 
valgt en ny formand. Året efter blev vedtægterne ændret, så formanden ikke vælges direkte på 
generalforsamlingen. 
 
Midt 80’erne 
I midten af 80’erne var der ikke de store problemer. Varmecentralen blev igen ombygget, nu til brug af 
gas. Og der blev konstateret et stigende problem med at skaffe reservedele til vandhanerne og utætte tage. 
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1988 
Her afsløredes ulemperne ved, at en grundejerforening med et begrænset budget har ansvaret for 
nedgravede rør- og kabelføringer. En undersøgelse havde afsløret behov for en stor renovering af 
varmerørene – en udgift pr. hus på ca. 15.000 kr. Jeg husker endnu den ekstraordinære generalforsamling, 
hvor projektet blev vedtaget. Og paradoksalt nok var det nok den kortest varende generalforsamling, jeg 
har oplevet! 
 
90’erne 
Her måtte man på grund af arbejdsmiljøreglerne acceptere, at der i regi af fælles-fælles blev opført et 
mandskabshus i tilslutning til varmecentralen. 
 
Et positivt islæt var, at Tele-Danmark i forbindelse med etablering af Scanticon hotellet tilbød at overtage 
vort fællesantenneanlæg og til gengæld forsyne alle vore huse med TV. 
 
I samme forbindelse var der diskussion om et forslag fra Scanticon om – mod betaling – at benytte vores 
tennisbane. Det var der ikke tilslutning til. Resultatet var, at Scanticon anlagde en tennisbane i parken, 
som vel aldrig har været brugt, og i hvert fald i dag ligner et bombekrater. 
 
Og igen kom varmeforsyningen på dagsordenen. Fordi Isefjordsværket stod med en del overskudsvarme, 
forsøgte kommunen at true os til at gå over til fjernvarme. Truslen bestod i, at vi i stedet ville kunne 
tvinges til at ombygge vores varmecentral til kraftvarme. En investering, der aldrig kunne tjenes ind. 
 
Bestyrelsen sendte vore mest kompetente forhandlere, Erling Reimers og Jan Bøgemose, på banen, og det 
lykkedes dem at opnå en løsning, hvor vi blev tilsluttet fjernvarmesystemet, men til en særdeles lav pris. 
Samtidig slap vi så af med risikoen ved de nedgravede varmerør. 
 
I 1994 var der et større opgør om pasning af fællesarealerne, som førte til dels at hele bestyrelsen blev 
skiftet ud, og dels at der blev igangsat en såkaldt ”genopretningsplan” med renovering af legeområder, 
beplantning mv. Senere blev den hidtidige ordning med pasning af arealerne via varmemesteren erstattet 
af en ordning med en ekstern entreprenør. 
 
Det nye årtusind 
Efter at være sluppet af med varmeledningerne og antenneanlægget var vej- og stibelysningen nu blevet et 
stort problem. Der savnedes reservedele til lamperne, og kablerne i jorden gav gentagne fejlsituationer. 
 
Dette blev Jørn Peterslunds ”svendeprøve” som formand. Kunne man via kommunen eller andre slippe af 
med denne tikkende bombe? Og han bestod med glans. 
 
Det lykkedes at få en aftale, hvor grundejerforeningen skulle bekoste udskiftning af lamperne til nye 
armaturer med såkaldt ”smartlight”, mod at NESA (nu DONG) overtog vedligeholdelsen, og kommunen 
fortsat betalte strømmen. Anskaffelsen skulle afdrages over 10 år, og det er så det, vi lige er blevet 
færdige med. 
 
Efter at bebyggelsen havde rundet de 30 år, var der fra mange udtrykt ønske om en opblødning af de 
stramme regler omkring husenes udseende mv. Der blev derfor vedtaget en ”moderniseringsplan”, hvor 
man via input fra to arkitekter skulle se, om der kunne opstilles en ”positivliste” for ombygninger og 
forandringer, der ikke afgørende ville ændre bebyggelsens karakter. 
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Da det kom til stykket, viste det sig, at viljen til at acceptere ændringer ikke var så stor, som 
forhåndsinteressen antydede. Der var dog i hvert fald et enkelt succesprojekt. Det lykkedes nemlig – ved 
at kalde det et fælles moderniseringsprojekt og i kraft af Søren Undstrups gode forhandlingsevner – at 
springe 14 år frem i køen og få asfalteret vore veje. Suppleret med nye plantekummer og bede blev det 
faktisk en rigtig flot løsning. At vi så slæbte rundt på det sorte bindemiddel under vore sko et par år, er en 
anden ting. 
 
De seneste år 
Den manglende ”positivliste” har gjort, at vi de seneste år har bøvlet en del med vore ”bestemmelser om 
bevarelse af bebyggelsens karakter og bygningers udseende” og ønsker om dispensation fra disse. Det har 
ikke været let at opretholde en helt klar linie i balancen mellem de individuelle ønsker og helheden. 
 
Og senest har vi nu gennemført en gennemgribende renovering af vore stisystemer, så de igen fremtræder 
pæne og jævne. 
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Ordinær generalforsamling i fælleshuset 
Fredag den 15. april 2016  

Kl. 19:00 
 

(Efter generalforsamlingen serveres en let anretning) 
 
 
Dagsorden: 
 
1) Valg af dirigent 
 
2) Beretning fra bestyrelsen 

2.1) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år (se www.jollen-staget.dk ) 
 
3) Forelæggelse af regnskaber: 

3.1) Til godkendelse: Foreningens regnskab (se www.jollen-staget.dk) 
3.2) Til efterretning: Regnskab for Grundejerforeningen Borupgård (se www.jollen-staget.dk) 

 
4) Forslag fra bestyrelsen 

4.1) Budget og kontingent til vedtagelse (se www.jollen-staget.dk) 
4.2) Budget og kontingent for fællesforeningen Borupgård, til efterretning (se www.jollen-
staget.dk) 

 
5) Forslag fra medlemmerne 

5.1) Forslag vedrørende GF Borupgårds vedtægter (se www.jollen-staget.dk) 
5.2) Forslag om etablering af aktivitetsområde (se www.jollen-staget.dk) 

 
6) Valg til bestyrelsen. 

Nina Ginsborg, Ib Fritzbøger, Søren Undstrup og Kurt Vittrup modtager ikke genvalg 
 
7) Eventuelt valg af suppleanter til bestyrelsen 

Svend Erik Albrethsen modtager ikke genvalg 
 
8) Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
9)  Eventuelt 
 
 
 
Marts 2016 
 
 
Bestyrelsen    
 

http://www.jollen-staget.dk/
http://www.jollen-staget.dk/
http://www.jollen-staget.dk/
http://www.jollen-staget.dk/
http://www.jollen-staget.dk/
http://www.jollen-staget.dk/
http://www.jollen-staget.dk/
http://www.jollen-staget.dk/
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Bestyrelsens skriftlige beretning 
til den ordinære generalforsamling 2016 

 
Indledning 
I 2015 har de vigtigste opgaver været følgende: 

Graveskade 
Som bekendt konstaterede foreningen i 2011 en lunke/sætning i stien mellem ejendommene, beliggende 
Jollen 81 og Jollen 83. Stien hører til det af foreningen ejede fællesareal. Foreningen tog kontakt til en 
entreprenør, der efter udgravning har udbedret en rørskade, beliggende under Jollen 83. Efter 
udgravningen er der konstateret sætningsskader på ejendommen Jollen 83. 
 
Efter en langvarig sag med forhandlinger mellem de involverede parter og foretagelse af syn og skøn er 
foreningen nu blevet stævnet med påstand om, at foreningen skal betale en erstatning på kr. 737.500.   
 
Foreningens advokat har i svarskrift afvist det rejste krav og samtidig udtaget adcitationsstævning mod 
den entreprenør, der har udført arbejdet for foreningen med påstand om, at den pågældende entreprenør 
friholder foreningen for betaling af ethvert krav, som foreningen måtte blive pålagt i anledning af den 
pågældende sætningsskade.  
 
Det er bestyrelsens og vores advokats opfattelse, at foreningen ikke er ansvarlig. Hvis foreningen måtte 
blive gjort ansvarlig, er det vores bestemte opfattelse, at foreningen kan videreføre et eventuelt ansvar til 
entreprenøren. Og endelig er det vores opfattelse, at vi i givet fald vil være dækket ind af foreningens 
ansvarsforsikring. 
 
I sådanne sager er der imidlertid altid en ”procesrisiko”, d.v.s. en risiko for, at vi taber sagen helt eller 
delvist. Og som minimum kan vi risikere midlertidigt at skulle afholde nogle sagsomkostninger, da vi 
nærmer os maksimumsbeløbet for dækning via vores retshjælpsforsikring. 

Fælleshaverne 
I efteråret 2014 skete der det, at vores daværende 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 var kun for et år, idet vi ønskede at afvente udviklingen hos vore naboforeninger 
og ”fælles-fælles”. 
 
Vi har netop afsluttet en ny udbudsrunde, og resultatet blev, at vi valgte tilbuddet fra Gee’s Hus & Have 
Service, som dels var billigst, og dels er den entreprenør vore naboer og ”fælles-fælles” benytter. 
 
Tilbuddet var i øvrigt så attraktivt, så vi har kunnet udvide entreprisen med bl.a. lugning mellem 
hybenroserne og lugning af bedene i stikvejene. Endvidere er der inden for det sædvanlige budget plads 
til nogle ekstraopgaver i år, bl.a. beskæring af hybenroserne langs Æblestien nord for fælleshuset og 
”slankning” af rosenbedene langs Æblestien.. 
 
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. 
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Renovering af stisystemerne 
I 2015 fik vi stort set afsluttet det store fliseprojekt. Der resterer nu kun enkelte mindre opgaver, som vil 
blive udført i år. 
 
 
 
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 i tidligere år fået ordnet gulvet i stuen, hvilket bør gentages i år, og udført forskellige 
småreparationer. Og i år er vi nødt til bl.a at få repareret indfatningerne ved vinduer og døre på østsiden. 
 
Et mindre heldigt projekt var den delvise overdækning af pergolaen. Bestyrelsen var her lidt for ivrige 
med at modernisere, hvilket klart kom til udtryk på sidste års generalforsamling. Vi fejlfortolkede 
simpelthen tilkendegivelserne på 2014-generalforsamlingen og overså de gener, tagdækningen ville få for 
udsigten for visse af vore beboere. 
 
Efter generalforsamlingen fik vi en række henvendelser fra beboere, som ikke deltog i 
generalforsamlingen, og som fandt projektet værd af bevare. Vi valgte derfor at lave et forsøg med 
sternbrædder og græsdækning for at se, om udsigtsgenerne dermed kunne reduceres. 
 
Senest fik vi så en henvendelse fra de beboere, som fandt sig generet på udsigtsforholdene. Henvendelsen 
havde en karakter, som vi fandt, var at ligne med den ”veto - ret”, som er indeholdt i vedtægternes § 13: 

I tilfælde af, at mindst 6 medlemmer af foreningens stemmeberettigede medlemmer (der 
regnes 2 pr. parcel) senest under en dispensations behandling på generalforsamlingen 
afgiver en skriftlig erklæring om, at de planlagte forandringer efter deres mening vil 
skæmme eller forringe udsigten mærkbart for en eller flere ejendomme, kan dispensation 
uanset afstemningsresultater ikke gives. 

 
Derfor vil overdækningen blive fjernet i uge 14. 
 
På generalforsamlingen vil vi præsentere en skitse til nyindretning af forpladsen til drøftelse og eventuel 
videre bearbejdning. 
 
GF Borupgård 
Arbejdet i GF Borupgård har især været præget af diskussionerne om henvendelsen fra Boliggården om 
mulighederne for genhusning af Stævnens beboere i nogle pavilloner på boldbanen under renovering af 
bebyggelsen. 
 
Forslaget blev på demokratisk lagt ud til drøftelse i de enkelte lokalforeninger, og det viste sig hurtigt, at 
der i flere foreninger var betydelig modstand mod projektet.  
 
Men inden vi nåede til beslutningsfasen blev oplægget trukket tilbage, idet det viste sig, at der nok slet 
ikke var behov for en egentlig genhusning. Altså ”en storm i et glas vand”. 
 
Men forløbet afslører jo de problemer, der kan ligge i det repræsentative demokrati, der er gældende for 
GF Borupgård, der som medlemmer alene har de 5 lokalforeninger. 
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Derudover har GF Borupgård koncentreret sig om sin kerneopgave, vedligeholdelse og forskønnelse af de 
grønne områder. Og det føler vi, er lykkedes rigtig godt. 

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 et stort engagement og medleven fra medlemmerne i det forløbne 
år. Ikke alt har været ros. Men konstruktiv kritik er også en betingelse for, at bestyrelsen kan yde sit 
bedste. Vi ønsker jer alle en god generalforsamling. 
 
Bestyrelsen 



Grundejerforeningen for
Terrassehusområdet Borupgård Øst

Resultat Budget %
2015 2015

Indtægter:
Kontingenter (10.000 * 71) ……… 710.000 710.000 100
Udlejning af fælleshus ……… 14.950 15.000
Renter og diverse…… 1.888 450
Indtægter i alt ……………… 726.838 725.450 100

Udgifter:
Fælleshus:
El, vand, varme og renovation … 20.908 25.000
Drift …………………..……… 7.307 6.000
Vedligeholdelse ………….……… 7.544 10.000
Forsikring ……………………… 7.009 7.000

42.768 48.000 89
Investeringer:
Nye fliser ……………………… 79.000 85.000 93
Nye lamper, ydelse til DONG ………… 52.661 54.000 98

Fællesanlæg:
Havedage ……………… 5.630 5.000
Diverse indkøb (inkl. bede)  …………… 49.497 110.000
Pasning af fællesanlæg ……… 190.000 190.000
Fællesantenne ………… 108.039 80.000
Vinterforanstaltninger 4.738 30.000
Bidrag, Borupgård … 59.894 60.000

Fællesanlæg i alt 417.798 475.000 88

Øvrige:
Festudvalg …………… 4.167 10.000
Forsikring …………… 4.322 5.000
Administration og møder …… 15.099 30.000

23.588 45.000 52

Udgifter i alt ……… 615.815 707.000 87

Resultatopgørelse den 31. december 2015



Grundejerforeningen for
Terrassehusområdet Borupgård Øst

2014 2015
AKTIVER:
Danske Bank, driftskonto ……………...…….. 95.001 206.788
Danske Bank, Stjernekonto ………………...………55.051 70.701
Skyldig kontingent 2.500 0
Andre debitorer 15.562 0
Aktiver i alt …………………………………………..168.114 277.489

PASSIVER:
Egenkapital:
Saldo 1.1. …………………………………………..154.836 159.606
Årets resultat ………………………………………..4.770 111.158
Egenkapital i alt ……………………….……………..159.606 270.764

Kreditorer …………………………………………….8.508 6.725

Passiver i alt ………………………………………168.114 277.489

Langfristet gæld til 51.605 0
 DONG Energy 

1. februar 2016

Søren Undstrup
Kasserer

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

Snekkersten, den 8. marts 2016

Steffen Bjarnø

Balance pr. 31. december 2015











Grundejerforeningen for
Terrassehusområdet Borupgård Øst

Budget Regnskab
Noter 2016 2015

Indtægter:
Kontingenter (8.000 * 71) ………………...…  568.000 710.000
Udlejning af fælleshus ……………………….… 15.000 14.950
Renter og diverse …………………………………. 450 1.888
Indtægter i alt …………………………...……… 583.450 726.838

 
Udgifter:  
Fælleshus:  
El, vand, varme og renovation …………………. 25.000 20.908
Drift ……………………………………....……… 8.000 7.307
Vedligeholdelse ……………………...….……… 10.000 7.544
Forsikring ………………………………...……… 7.000 7.009

 50.000 42.768
Investeringer:  
Nye fliser ……………………………....………  50.000 79.000
Nye lamper, ydelse til DONG …………….…… 0 52.661

 
Fællesanlæg:  
Havedage ………………………………..……… 6.000 5.630
Diverse indkøb (inkl. ad hoc opgaver) …………… 75.000 49.497
Pasning af fællesanlæg …………………...…… 161.250 190.000
Fællesantenne ………………………….……  120.000 108.039
Vinterforanstaltninger …………………………… 30.000 4.738
Bidrag, Borupgård ………………………………. 63.000 59.894
Fællesanlæg i alt ………………………………. 455.250 417.798

 
 

Øvrige:  
Festudvalg …………………………………….… 5.000 4.167
Forsikring …………………………………..…… 5.000 4.322
Administration og møder …………………..…… 15.000 15.099

 25.000 23.588
 

Udgifter i alt ………………….…………...…… 580.250 615.815
 

Periodens resultat ………………………. 3.200 111.023

 

Forslag til Budget for 2016





 



 


