
GRUNDEJERFORENINGEN FOR TERRASSEHUSOMRÅDET BORUPGÅRD ØST  

Referat af Ordinær Generalforsamling i fælleshuset fredag den 17. september 2021 kl. 19.00  

Velkomst 
Gunnar Rasmussen bød velkommen til foreningens ordinære generalforsamling. Der var 34 ejendomme 
repræsenteret på generalforsamlingen. Gunnar Rasmussen orienterede om aflysning og udsættelse af 
forårets ordinære generalforsamling pga. Covid 19 og de restriktioner, som var gældende på det tidspunkt. 
Grundet den stadige fokus på Covid 19 og smittefare, havde bestyrelsen valgt at holde denne 
generalforsamling uden efterfølgende spisning. Forhåbentlig vil vi være tilbage til normale tilstande, når vi 
skal afholde generalforsamling i 2022.  
 
1) Valg af dirigent 

Mogens Arndt, Staget 18, blev valgt som dirigent. Mogens Arndt takkede for valget og 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derefter ordet til Gunnar 
Rasmussen. 
 

2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år – Bilag I 
Gunnar Rasmussen gennemgik i korte træk de punkter, som beretningen for 2020 indeholder. 
Bestyrelsens sammensætning, 6-årsplan for fælleshuset, 5-årsplan for bebyggelsen, YouSee og 
tv-signaler, TDC NET og etablering af fibernet, GEE’s Haveservice, Rengøring af gavle, 
bygningsgruppens arbejde, tennisbanen, nye husnumre (skilte), Fællesudvalget for GF 
Borupgård, festudvalget (nye medlemmer er meget velkomne!), regnskab og budget og 
intromøde for nye beboere. (Vi håber, det kan gennemføres i efteråret 2021). 
 
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. 
 

3) Forelæggelse af regnskaber 
a) Til godkendelse: Foreningens regnskab – II 

Henrik Dencker gennemgik regnskabet for 2020.  
Regnskabet blev godkendt. 
 

b) Til efterretning: Regnskab for Grundejerforeningen Borupgård – III 
Regnskabet for GF Borupgård (fællesudvalget) blev taget til efterretning. 

 
4) Forslag fra bestyrelsen 

 
a) Fornyelse af legehus 2021 – Bilag IV 

Kirsten Kofoed, Jollen 41, orienterede om historik og tilstand for legehuset på fællesområdet 
mellem 1. og 2. stikvej i Jollen.  
Kirsten Aunel, Jollen 23, gjorde opmærksom på særlige regler for offentlige legepladser. Her 
gælder den regel fx, at der ikke må være døre og vinduer i et legehus. Vi vil naturligvis 
undersøge, hvilke muligheder der er for et legehus, der minder om det gamle, og som lever op 
til gældende krav. 
Der var tilslutning til bestyrelsens forslag til, at området udpeges som nærlegeområde, og at 
der etableres et ny legehus af ca. samme størrelse og malet i samme farve som det nuværende. 
 

b) Seksårsplan fælleshus 2021 – Bilag V 
Anne-Mette Andersen gennemgik i hovedtræk 6-årplanen for fælleshuset. 



Seksårsplanen blev godkendt. 
 

c) Revideret femårsplan 2021 – Bilag VI a,b,c 
Gunnar Rasmussen orienterede om baggrunden for de tre bilag a,b,c. Da vi i 2021 har opsagt 
vores abonnement hos YouSee, vil der være mulighed for kontingentnedsættelse. I bilag VI a, 
bibeholdes det årlige kontingent 10.000 kroner per husstand. Det giver os mulighed for en 
forøgelse af kontantbeholdningen. Vi vil på et tidspunkt få brug for penge til fornyelse af vores 
veje. Selvom der er tale om en 5-årsplan skal budgettet godkendes hvert år. 
 
Femårsplanen godkendes med et uændret kontingent i femårsperioden. (bilag VI a) 
 

d) Budget og kontingent 2021 - VII a,b 
Opsparing til veje træder først i kraft i 2023.  Vi har en stor udgift (200.000 kr.) til 
affaldscontainere, som skal afvikles inden, og vi vil gerne undgå at bruge hele 
kontantbeholdningen. 
 
Budgettet blev godkendt. 
 
 

 
5) Forslag fra medlemmer 

a) Forslag om maling af carporte – Bilag IX 
Forslaget gælder kun skråningshusene i Jollen. Man kan male sin carport, men hvis man gør det, skal 
det være med den i forslaget nævnte farve samt overholdelse af de øvrige retningslinjer. 
John Bernt, Jollen 87, anbefalede forslaget. 
Bent Larsen, Jollen 49, kunne godt tænke sig, at det var en lysere farve. Det kunne imidlertid ikke 
komme på tale, da det var det indkomne forslag, der skulle tages stilling til. 
Der var indhentet fuldmagter ”for” forslaget fra 29 husstande.  
 
Forslaget blev vedtaget efter gældende regler for afstemning. 
 

6) Valg af bestyrelse   
a) Kirsten Kofoed, Jollen 41 - genvalgt 
b) Mia Vergo, Jollen 85 - genvalgt 
c) Gunnar Ramussen, Staget 42 – genvalgt. Ønsker ikke at fortsætte efter generalforsamlingen i 2022 
d) Anne-Mette Andersen, Staget 30 - genvalgt 
e) Henrik Dencker, Jollen 63 – genvalgt 
 

7) Eventuelt valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
a) Kirsten Aunel, Jollen 23 – genvalgt 
Der var ingen, som meldte sig som andensuppleant. 
 

8) Valg af revisor og revisorsuppleant 
Steffen Bjarnø, Jollen 61, blev valgt som revisor 
Søren Udstrup, Staget 52, blev valgt som revisorsuppleant  
 
 

9) Eventuelt 
a) Oplysningsskema til ejendomsmæglerne – Bilag X 



Jan Bøgemose, Jollen 85, fortalte om bygningsgruppens arbejde. Bygningsgruppen gennemgår bl.a. de 
enkelte huses ydre vedligeholdelsestilstand og dets overholdelse af bebyggelsens reglement fx hvad 
angår forkert beplantning, hus- dørfarver, manglende vedligehold og ulovlig inddragelse af fællesareal. 
Man er altid velkommen til at henvende sig til Jan Bøgemose, hvis man er usikker på, om ens hus 
overholder reglerne/om man er i den Sorte Bog”. 
I forbindelse med salg indhenter ejendomsmæglere foreningens vedtægter/regler. Bestyrelsen foreslår, 
at ejendomsmægleren ved samme lejlighed får oplysninger om sælgers eventuelle 
afvigelser/overtrædelser fra gældende regler. Disse oplysninger videregives så til køber. Der er gennem 
tid foretaget mange hushandler, hvor de gamle ”synder” er overtaget af køber. 
 
Jette Møllmann, Staget 48, foreslog, at der ved indberetning sendes kopi til sælger, så vedkommende 
er klar over, hvad der skal bringes i orden. Det blev modtaget som en god ide. 
 
Lis Kirkegaard-Sørensen, Jollen 57, havde spørgsmål vedrørende vinduesrammer. Der blev svaret, at 
man både kan få træ- og alurammer i den rigtige farve. 
 
Torben Friis, Jollen 61, spurgte om farve på stern i atriumgård. Der var usikkerhed om, det står i 
gældende vedtægter, at den skal have samme farve som den ydre stern. 
 
Lene Lauridsen, Jollen 83, foreslog at man enedes om tidspunkt for maling fx hvert tredje år, og at der 
blev købt maling i fællesskab. Denne ide, blev ikke modtaget positivt. Der er altid mulighed for at lave 
fælles aftaler med fx naboen. Der skal males, når det er nødvendigt. 
 
Jørgen Bendtsen, Jollen 3, syntes at bestyrelsen blandede sig for meget. Det burde være den enkelte 
husejer, der selv rensede facaden og sørgede for, at husnumre var i orden.  Der blev svaret, at 
bestyrelsen handler ud fra den tanke, at bebyggelsen fremtræder ensartet, og at det vil øge husenes 
værdi. 
John Bernt, Jollen 81, roste bebyggelsens grad af fællesskab og fælles ansvar. Et fællesskab, som man i 
nye bebyggelser har som målsætning, har vi allerede her i bebyggelsen, der snart er 50 år. 
 
John Bernt roste bestyrelsen for det arbejde, der er gjort inden for de sidste 5 år, hvor Gunnar  
Rasmussen har siddet som formand. 
 
Gunnar Rasmussen rundede af og takkede for et godt møde. En særlig tak til dirigenten for at lede os 
sikkert gennem mødet. 
 
 
 
For referat: 
Kirsten Kofoed 
 
Godkendt af dirigent: 
Mogens Arndt 


