4-14, 4000 Roskilde
Dommervænget
Ejerlejlighedsforeningen

Referat af generalforsamling i
E/F Dommervænget4-14
på restaurantToppen,
Den2&1102O10kt. 18.30afholdtesordinærgeneralforsamling
Bymarken
37, 4000Roskilde.
Dagsorden:
1.

Valgaf dirigentog referent.

2.

Valgaf stemmetællere.

3.

beretningfor det forløbneregnskabsår'(Beretninger vedlagt)
Bestyrelsens
3 a.

Beretning
fra følgendeudvalg
1. Grøntudvalg
2. Vedligeholdelsesudvalg.
3. Paraboludvalg
4. Festudvalg
5. Dørtelefonudvalg

4.
5.

til
for detforløbneregnskabsår
årsrapport
af foreningens
Forelaeggelse
(Regnskab
vedlagt)
godkendelse.
er
af foreningensdriftsbudgetfor det kommenderegnskabsårsamt
Forelæggelee
2 år. (Budgeter vedlagt)
for de efterfølgende
og vedligeholdelsesplan
investeringstil at anvendeop til kr. 100'000til
bemyndiges
5 a. Vedligeholdelsesudvalget
af
medudarbejdelse
i forbindelse
bygningsvedligeholdelse
vedligeholdelsesPlan.
koster.Der afsætteskr.
5 b. Bestyrelsenundersøgerhvaden asfaltrenovering
med
af forslagtil nytasfaltkombineret
til udarbejdelses
til en konsulent
5O.O0O
og nødvendigefornyelse
kloakreparation.Desudenkr. 50'000tit :umiddelbare
af asfalt.
Detsvarertil en del af
tagprojektet.
S c. Deranvendeskr. 105.000til at færdiggøre
fra sidsteår. Menda vi ikkeblevheltfærdige,så bliveren del
beslutningen
førstbetaltiår.
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Dommervæn
*6.

Indkomne
forslag:
6a.

Nedlægningaf affaldsskakter.
Affaldsskakterneer uhygiejniskeog ikke særlig dekorative,da ikke alt
køkkenaffalder i lukkedeposerog det være sig i bådefast og flydendeform
hvilketogsåvæggenog gulvetunderlågernebærertydeligespor af.
Alternativt kan de rum der allerede benyftes til affaldsspandenelet
modificeres.
(JohnnySabild8A)

6b.

Rengøring
af opgange.
af trapperog væggei opgangenentenved
Mindsten årliggrundigrengøring
fælles indsats fra beboerne i de respektive opgange eller aI
rengøringsselskabet.
(JohnnySabild8A)
Cykelstativer.
Cykler,der ikke anvendesjævnligtburdefernes for at frigivepladstil cykler,
derbrugesjævnligtog somparkeresi indgangspartierne.
(JohnnySabild8A)

6d.

af gældendereglerfor bebyggelsen.
Overholdelse
Det burdevære i allesinteresseat overholdegældendereglerog husorden
da det i sig selv er en beskyttelseaf investeringender er gjort i boligenmed
henblikpå fremtidigsalg.
Med hensyntil de små haver skulle højden af indhegningerneikke være
højereend det er tilladtfor altanerne,altsåsammehøjdesom brystværnet.
(JohnnySabild8A)

6e.

plads
vedden rødecontainer
Forholdene
pålægger
Bestyrelsenat holdeøje med affaldsGeneralforsamlingen
efterf,ernelsen
af den rødecontainer,
i området(inkl.kældrene)
situationen
ikkeer
hvis
situationen
for afhjælpning,
muligheder
og at undersøge
Hvisder ikkekanfindesandreog billigerepraktiske
tilfredsstillende.
bemyndiges
(f.eks.
storskralds-ordning),
brugaf kommunens
løsninger
Bestyrelsen
til at genetablereden rødecontainer.
skønnes
at kunnekostekr. 100.000- 150.000årligt,menhvis
Forslaget
vil detteogsåmedføre
udencontainerbliveruacceptabel,
affaldssituationen
udgifter.
(PoulIngerslev,
I B, 2.th.)

6f.

af cykler.
Oprydning
Det gode initiativmed oprydningi kældreog garagerudvides,så der også
mure
ryddesop i cyklerne- bådei cyklekældreog i udendørsstativer/langs
(PiaTolman8C, 1. tu)
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7.

Valgaf Formand
ikke'
er på valgog genopstiller
Formanden

8.

til bestyrelsen.
Valgaf medlemmer
(2 for et år og 2 for to år) samtminimum
medlemmer
Derskalvælges4 bestyrelses
2 suppleanter.
Andersenblevvalgtsidsteår for en to årigperiode.
Flemming
TinaRiisagerblevvalgtsidsteår for en etårigperiode.Genopstiller'
for to år og 6n for et år.
Derskalvælgesto medlemmer

9.

Valg af suppleantertil bestyrelsen

'10. Supplering
til diverseudvalg.
af medlemmer
Grøntudvalg
Hjemmesideudvalg
Vedligeholdelsesudvalg
Festudvalg
11.

Valgaf revisor.

12.

Eventueli.

fra 39 lejligheder,herafvar der 2
var mødtrepræsentanter
På generalforsamlingen
pr.fordelingstal'
FraLejkonAdministration
fuHhagter.I alt svaåndetil 3.281/13.034
deltogTonniSørensenog Anja Pettersson.
i
at generalforsamlingen
blevvalgtsomdirigentog konstaterede
Ad 1. PoulIngerslev
og
beslutningsdygtig'
henholdtil vedtægternes
$ 11var lovligtindvarslet
blevvalgtsom referent.
LejkonAdministration
Ad 2. MartinBrix,Johnnysabildog JacobHansenblevvalgtsomstemmetællere.
sammenmed
somvarfremsendt
Ad 3, HansHansenhenvistetil beretningen,
til generalforsamlingen.
indkaldelsen
er kommetpå
HerudoverfortalteHansHansenat overblikketoverde udlejedekaelderrum
der har væretalle kælderrumigennem'Derer nogleder
plads
'har takketværeTina Riisager,
de forhold.
er ved at få "lovligtgjort"
begåetselvtægt,men beityrelsenog administrator
tagettil efterretning.
blevberetningen
Da der ikkevar nogenspørgsmå|,
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er nedlagt.
Ad 3a 5. CarstenPolmannfortalteat dørtelefonudvalget
og gennemgikderefterdet
kort LejkonAdministration
Ad 4. TonniSørensenpræsenterede
påkr.37.474'00.
somvisteet overskud
udsendteregnskab,
TonniSørensenoplysteat vaskeriettil næsteår vil væremed i driften,i stedetfor at være
på maskinerne
en selvstændigdel. Detteer på baggrundaf at driftsomkostningerne
del.
driftog ikkei denselvstændige
i denalmindelige
såsomvandog el er indeholdt
om det kunnebetalesig at indfri.Tonni
af vindueslånet,
Derblevspurgttil indfrielse
Bankmeden rentepå
Sørenseniorlilarede,at vindueslåneter omlagtfra Forstædernes
o/o,til
Nordeameden rentepå 6 %. Hvismanselvkanfå en lavererenteenddet,
over7
ellerhvismanharpengenestående,kandet betalesigat indfrivindueslånet.
Regnskabetblev herefterenstemmigtvedtagetog åretsoverskudbliveroverførttil næste
år.
det udsendtebudgetfor 201012011
, somvisteet
Ad 5. Tonnisørensengennemgik
overskudpå kr. 50.770,00,
på kr. 55.000,00.
Tonnisørensengjorde
Derblevspurgttil postenkonsulentbistand
TinaRiisager
nytenergimærke'
af åretskaludarbejdes
opmærksom
[a, ai Oeri slutningen
ogsåskalbruges
medny vedligeholdelsesstrategi
fdrtatte,at dei iforbindelse
år.
i det kommende
byggesagkyndige
på kr. 21.000.HansHansenfortalte,at det
Derblevspurgttil postenbestyrelseshonorar
til printer'
fra sidsteår. Beløbetdækkeromkostninger
uar en g.neraiforsamlingsbesiutning
er kr. 3.200,00og for
blækoi telefon.Det årligehonorarior bestyrelsesmedlemmer
kr. 1.600,00.
suppleanter
1'
godkendtebudgettetfor 20101201
Generalforsamlingen
af det fremlagtebudgetbetyderat:
Godkendelsen
da dette
er kr.20,52perfordelingstal,
til fællesbidrag
o Denmånedlige
indbetaling
pr. 01'01'2011.
bliverpristalsreguleret
de detteer
er kr. 50.00perfordelingstal,
til Grundfonden
o Denmånedlige
indbetaling
uændret.
at lave
Ad 5a. Tina Riisagerforklaredekort,at der skal lavesen bygningsgennemgang-for
blivertagetfra
Beløbetkr. 100.000,00
en strategifor korimendevedligeholdelser.
reparationer.
nødvendige
samt
grundfonåen
og skalbrugestil bygningsgennemgangen
Forslaget
blevvedtagetmedhåndsoprækning'
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grundetden hårdevinter,
Ad 5b. HansHansenfortalte,at derer mangehulleri asfalten,
og at dertidligereer lavetlappeløsninger.
foran
Detdrejersig om blokkenemellemde to sving,blok6, 8, 10,12 og 14.Asfalteringen
skallaveen aftalemeddem.
og bestyrelsen
blok4 tilhørerandelsboligforeningen
hargode
på kr.50.000til en konsulent.
Bestyrelsen
Derblevspurgttil omkostningen
pengene
projekter
er givetgodt
og menteat
erfaringermed at brugekonsulentertil større
ud.
Forslaget
blevvedtagetmedhåndsoprækning.
sidsteår, menda
om tagprojektetblevtagetpå generalforsamlingen
Ad 5c. Beslutningen
generalforsamlingen
skal
densidsteregningliggertil betalingi det nyeregnskabsår
godkendebetalingen.
blevvedtagetved håndsoprækning.
Forslaget
Derblevnævnt,at der liggerreglerfor
Ad 6a. JohnnySabildfortaltekortom forslaget.
så det ikkeburdeværeet problem.En anden
hvadder må kommei affaldsskakterne,
til at stå
sløjfeskommerskraldeposerne
gjordeopmærksompå, at hvisaffaldsskakterne
indtilmanskalnednæstegang.
udepå opgangene,
Forslagetblevikkevedtaget.
på,
TinaRiisagergjordeopmærksom
kortom forslaget.
Ad 6b. Johnnysabildforklarede
Det blev
somikkeer medi budgettet'
kosteromkringkr. 50.000,00,
at en hovedrengøring
af budgettet.
forslagindengodkendelse
indkomne
foreslået,
at mannælte år behandler
af deresegenopgang,og det
Dervarfleresomgernevil medtil at lavehovedrengøring
blevbesluttetat PoulIngerslevudarbejderen vejledningtil rengøringog at bestyrelsen
sørgerfor at indkøbemidlernedertil.
og stemmernefordeltesig 50/50
Forslagetblevsat til afstemningsom en tilkendegivelse
på for og imod.
er ikke
trappevask
omtalt.Denalmindelige
Underpunktetblevtrappevasken
på
det.
vil
kigge
og den nye bestyrelse
tilfredsstillende
Ad 6c. Dervarenighedom,at derskullegøresnogetved de cykler,som ikkebliverbrugt.
ikkekun i år,men måske
Bestyrelsensørgeifor, at der bliverforetagesen cykel-rydning,
til at ryddesne ved
kan
komme
som en fast proiedureindenvinter,så Anlægsgartnerne
indgangene.
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til,at man
meden henstilling
blevtrukkettilbageaf forslagsstiller
Ad 6d. Forslaget
de gældenderegler.
overholder
da bestyrelsenalleredeharforslaget
Ad 6e. Forslagetblevtrukkettilbageaf forslagssiiiler,
somen opgave.
da det er sammeforslagsom ad 6c.
Ad 6f. Forslagetblevtrukkettilbageaf forslagsstiller,
kortom sig
for 2 år. Hanforklarede
til formandsposten
blevindstillet
Ad 7. PoulIngerslev
opgaver.Dervar ikkeandreder ønskedeat
selvog om hansopfattelseaf bestyrelsens
opstilleog Poullngerslevblevvalgtmedapplaus'
for 2 år og 1 medlemfor
2 medlemmer
Ad 8. Derskullevælges3 bestyrelsesmedlemmer.
PerFeltog KajLund
BjarneJacobsen,
1 år.TinaRiisagerønskedeat genopstille,
ønskedeat opstilletil bestyrelsen.
Det blev afholdtskriftligafstemningog i bestyrelsener Tina Riisager(2.715stemmer),
BjarneJacobsen(2.296stemmer)og PerFelt(1.982stemmer).
Bestyrelsenbestårherefteraf:
FormandPoulIngerslev
Andersen
Flemming
TinaRiisager
BjarneJacobsen
Per Felt
KajLund,carstenNeumannog Hans
Ad 9. Derskullevælgesminimum2 suppleanter.
ønskedeat opstille.
JørgenRasmussen
blevvalgti nævnterækkefælge.
Suppleanterne
BjarneJacobsenmeldtesigtil
Ad {0. BentSvendsenmeldtesig til Hjemmesideudvalget.
Aase Rabjergmeldtesig til Festudvalget.
Vedligeholdelsesudvalget.
Deloifte,Københavnblevgenvalgt.
revisionsfirma
Ad {1, Statsautoriseret
Grønt
til hundeposer.
for at opsætteskraldespande
Ad 12. Derblevspurgttil muligheden
Udvalgkiggerpå del
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og eventuelt
Der komet forslagtil den nye bestyrelse,til at modificerehavereglerne
gamle
1996
er blevet
haveregler
fra
at
de
besigtigehverenkelthave.Det blevfortalt,
i 2010.
opdateret
skalvære.HansHansenfortalte,at det
Derblevspurgttil, hvorde nyeparkeringspladser
til blok8.
bliverbaggaragernei nr. 6, samtved indkørslen
Vedtægterne
udlejning
af lejlighederne.
for at tidsbegrænse
Detblevspurgttil muligheden
på
kigger
det.
så den nyebestyrelsen
sigerintetom tidsbegrænsning,
Det blevforeslåetat indrammeden opsattehusordeni opgangene,for at det skalse
pænereud.
kl.
generalforsamlingen
hævededirigenten
Da der ikkevarflerepunktertil behandling,
22.00

ruH^'
Formand:

Referent:

HansHansen
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