Referat fra Herlev Grundejerforenings ordinære generalforsamling
tirsdag den 25. februar 2014 i Herlev Skoles mødelokale.
Referent: Jacob Hagen
Traditioner må ikke brydes, og også i år bød foreningen inden generalforsamlingen på
forloren skildpadde. Spisningen efterfulgtes – også som traditionen byder - på et
interessant indlæg. Denne gang med overskriften: ”Trådløs el-komfort i din bolig - så nemt
kan din elinstallation blive trådløs”. Indlægget blev holdt af Dan Schwartz fra Schneider
Electric. Et meget spændende emne, der også affødte mange spørgsmål, som alle blev
besvaret. Efterfølgende var det muligt at tage materiale om emnet, hvilket mange
benyttede sig af.
Herefter gik man over til den ordinære generalforsamling.
Valg af dirigent
Formanden bød velkommen, og foreslog (som traditionen også byder) Ole Steen Nielsen
som dirigent. Og, traditionen tro, blev dette vedtaget, hvilket kom helt bag på Ole
Steen Nielsen, som dog takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen ifølge
vedtægterne var lovligt indvarslet, og at dagsordenen, ligeledes ifølge vedtægterne, var
korrekt. Dirigenten gik derefter til første punkt på dagsordenen, og overlod mikrofonen til
formanden Søren Aarup.
Formandens beretning
Velkommen til årets generalforsamling i Herlev Grundejerforening. Jeg håber at I fandt
indlægget omkring fremtidens lys i vores bolig interessant. Vi er i aften 77 tilmeldte, hvilket
er det højeste antal i min tid som formand.
Siden sidste års generalforsamling har vi arrangeret én aktivitet, idet vi i efteråret 2013
aflagde et besøg på Den Blå Planet, det blev et tilløbsstykke, hvor vi desværre ikke kunne
imødekomme alles ønsker. Vi havde 10 på ventelisten og måtte desværre også afvise
nogle enkelte. I bestyrelsen turde vi på forhånd ikke reservere og betale for mere end for
50 personer. Det blev en stor oplevelse for deltagerne, og jeg kan stærkt anbefale et
besøg, specielt en hverdagsaften, hvor der er færrest besøgende.
Vi har endnu ikke fastlagt et arrangement for i år, men I vil høre fra os.
Vi vil meget gerne have, at vore medlemmer kommer med forslag til nye aktiviteter. Så
kom bare frem med ideerne, send en mail.
Vi fortalte på sidste års generalforsamling, at vi havde valgt Parcelhusejernes
Landsforenings skabeloner til vores hjemmeside, men sagde også at vi havde nogle
udfordringer. Det har siden vist sig, at vi ikke kan anvende PL´s skabeloner. Vi har derfor
valgt at opbygge en hjemmeside selv, hvilket Jacob har gjort i samarbejde med Bureauet
Realize (Herlev Bladet), og finansieret ved en donation fra Fonden Herlev Bladet på godt
20.000. Resultatet er blevet godt, og det er vores hensigt at bruge hjemmesiden aktivt, så
husk at gå ind på den engang imellem. Vi annoncerer adressen hver uge i Herlev Bladet

www. herlevgrundejerforening.dk. Jeg er dog klar over, at generalforsamlingsindkaldelsen
og lignende kommunikation i nogle år fremover stadig må ske med posten. Men brochurer,
vedtægter, kontakter, referater og regnskaber vil på sigt kun blive tilgængelige på
hjemmesiden.
Vort medlemstal er stadig faldende og vi er i dag 416 medlemmer, hvilket er 24 færre end
sidste år. Vi har dog også fået nye medlemmer i 2013, det blev til 11, dvs. at 35 har forladt
os. Som medlem af Herlev Grundejerforening er man automatisk medlem af
Parcelhusejernes Landsforening. Det koster kr. 250,-, hvis man melder sig ind i PL som
enkelt medlem, så her er en pæn besparelse, idet man gennem medlemskab af HG kun
betaler omkring 96 kroner pr. år. Som medlem får vi alle bladet Mit Hus 4 gange om året.
Vi kan få hjælp som f.eks. juridisk bistand m.v. gennem Landsforeningens sekretariat. Man
kan gå ind på foreningens hjemmeside, hvor der er gode artikler og mange referencer til
relevante emner. Adressen er www.parcelhus.dk. Der er også et link fra vores egen
hjemmeside.
Vi vil gerne have flere medlemmer, og vi håber, at I alle fortæller naboer og venner med
parcelhus i Herlev, at der er fordele ved at være medlem af vores forening. Fra 2013
prøver vi noget nyt, vi har ”ansat” en konsulent til at opsøge potentielle medlemmer. Det er
ingen ringere end Mr. Herlev Grundejerforening vores tidligere kasserer Jørgen Schwartz.
Jørgen har til opgave at følge med i ejendomshandlerne i Herlev og kontakte nye ejere.
Det gav meget tilfredsstillende resultat i efteråret 2013, og her i februar 2014 har Jørgen
henvendt sig til yderligere 46 nye boligejere.
Vi har, som tidligere, også i 2013 modtaget et tilskud på kr. 10.000 fra Fonden Herlev
Bladet, hvilket vi er meget taknemmelige for.
Det er forsat ikke helt nemt at sælge huse i Danmark, men det er vel en lille trøst, at
Herlev er et af de områder, hvor ligge-tiden er kortest og endda faldende. Renten er lav,
udbuddet er konstant, og køberne er begyndt at melde sig. I henhold til vores
ejendomsmæglere er udbudspriserne blevet noget mere realistiske, således er afslagene
blevet lavere. Udvidelsen af Herlev Hospital vil på sigt kunne skabe en efterspørgsel på
huse i Herlev, da vores veje bliver mere og mere tæt pakkede, så kort til arbejde må være
et godt salgsargument også i fremtiden.
Kommunen har også i det forløbne år holdt fællesmøde for alle grundejerforeninger. Det
blev afholdt i oktober måned, Jan og jeg deltog på Grundejerforeningens vegne. Temaet
var meget præget af de store bygge projekter i Herlev, hospitalet, ringbanen og DISA
projektet. Vi må forberede os på kaotiske trafikforhold i de kommende år. Der har i 2013
været meget debat om trafikken omkring hospitalet og McDonald’s krydsene, men der
findes ingen nemme løsninger. En gennemførelse af Marienlundsvej til Ring 3 er oplagt,
men desværre blev dette forhindret ved en lov fra 1990-erne, der virkelig beskytter
kolonihaver.
Igen i år vil jeg nævne parkerings muligheder omkring stationen som et voksende problem,
der er flere og flere som ønsker at parkere tæt på Herlev Station, og der bliver færre og
færre heldags parkeringspladser. Senest er området i Kagsgården blevet 3-timers zone.
Villa ejerne i musikkvarteret er godt trætte af det. Det bliver spændende, at se hvor alle

håndværkerne til ombygningen af DISA skal parkere, men de kommer jo tidligt, så det
bliver formentlig os andre der bliver presset længere væk.
Vi er stadig repræsenteret i Herlev Kommunes huslejenævn, hvorimod
Boligindstillingsudvalget er blevet nedlagt af den nye kommunalbestyrelse. Til gengæld er
vi indtrådt i Natur og klimarådet.
Inden jeg giver ordet til kassereren vil jeg godt sige, at vi ser lidt stigende omkostninger
foran os, dels i form af porto (vi bruger dog B-post og personlig omdeling ved bestyrelsen).
Vi besluttede at anvende et eksternt bureau til håndtering af en del af vores tunge
administrative arbejde, dette har vist sig at være en stor lettelse. På sigt håber jeg også at
vi finder en lettere måde at indkalde til generalforsamlingen, men dette kræver yderligere
ændringer til vores vedtægter, end dem der er foreslået i år. Inden vores nye kasserer Jan
får ordet, vil jeg lige nævne, at jeg er den, der har været mest involveret i hele kasserer
skiftet, dels fordi vi samtidig skiftede administrationssystem, og dels fordi jeg har væsentlig
bedre tid end Jan, der jo heldigvis har godt arbejde. Dette parløb omkring administrationen
vil vi fortsætte.
Jeg vil slutte denne beretning med at takke mine bestyrelseskolleger for et godt og
konstruktivt samarbejde i det forløbne år, dette gælder også vores konsulent Jørgen.
Forelæggelse af regnskabet
Den nye kasserer Jan Busk fremlagde regnskabet. Til dette var der ingen kommentarer,
og det blev godkendt med akklamation.
Kontingent og indskud for 2015
Bestyrelsen foreslog det uændret, hvilket blev vedtaget. Næste punkt på dagsordene var:
Valg i henhold til foreningens vedtægter
a) Valg af formand. Afgående var Søren Aarup, der blev genvalgt.
b) Valg af bestyrelsesmedlemmer. Afgående var Ole Steen Nielsen og Jacob
Hagen, der begge blev genvalgt
c) Valg af suppleant. Henning Adelgaard blev genvalgt.
d) Valg af to revisorer. Genvalg til både Erik Agerholm og Niels Krognos
e) Valg af revisorsuppleant. Genvalg af Lene Svendsen
Herefter gik dirigenten over til næste punkt på dagsordenen:
Forslag til ændring af vedtægter
De fremsendte ændringer blev gennemgået og vedtaget. Herudover blev det vedtaget, at
ændre første ord i paragraf 12 fra ”Dagsordenen” til ”Datoen”.

Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag, og man kunne derfor gå over til næste punkt på
dagsordenen:
Eventuelt
Der var spørgsmål omkring parkeringsreglerne på vores veje. Formanden mente, at man
her i kommunen ville følge Christiansborg, og at det derfor ville være forbudt at parkere
med to hjul på fortovene.
Et andet spørgsmål var, om det ikke var bedre at opsøge medlemmer i restance, i stedet
for, prøve at skaffe nye medlemmer. Vi vil fortsat gøre begge dele, og er i øvrigt meget
fleksible med hensyn til restanceterminer.
Da der ikke var flere der ønskede ordet, takkede dirigenten forsamlingen for god ro og
orden, og gav ordet til formanden. Søren Aarup takkede dirigenten for en på alle måder
fabelagtig mødeledelse, og forsamlingen for at være mødt op så talrig.

……………………………………………...
Søren Aarup, formand

………………………………………………
Ole Steen Nielsen, dirigent

