
Referat af den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Mariehøj 29/3-2012 

 

1. Valg af dirigent & referent  
Dirigent blev Søren (27). Indkaldelsen var rettidigt udsendt, 27 personer 

fremmødt der repræsenterede 17 grunde. 

 

2. Bestyrelsens beretning  
Bestyrelsen beretter om et roligt år. Skelvedligeholdelse får vi ingen hjælp til fra 

kommunen, men vi vil dog alligevel forsøge at holde dette i hævd og vil 

opfordre alle til, at hække og anden beplantning ikke rager udover skel. 

Skælskør Anlægsgartner har fået nyt navn, men dette har ingen indflydelse på 

vores kontrakt, dog vil bilerne se anderledes ud. Gartnerne vil forblive de 

samme. Vallensbæk kommune har tilbagetaget nogle af opgaverne i forbindelse 

med vejvedligeholdelse, ukrudtsfjernelse osv. og der er set en klar forbedring. 

Vejdirektoratet havde lovet at lægge støjdæmpende asfalt i efteråret, men løb tør 

for penge, belægningen skulle komme slut maj måned. Fortovsvedligeholdelse 

er et punkt hvor bestyrelsen henstiller til beboerne om at kontakte bestyrelsen 

hvis der er behov for udskiftningen, hvorefter bestyrelsen vil lave en samlet 

henvendelse til kommunen, med henblik på udskiftning. – Kommentar til 

beretning, kommunen har tidligere renoveret en af stikvejene, er det noget de vil 

gøre yderligere? Det var tilsyneladende pga. nogle busser der havde holdt og 

ødelagt fortovene. 

 

3. Kassereren fremlægger regnskabet  
Regnskabet fremlægges for forsamlingen. Eneste store forskel er en lavere 

udgift på fællesarealet da beplantning af løgplanter var med på budget, som ikke 

blev vedtaget af generalforsamlingen 2011, deraf forskellen. En stikvej er 

kommet med ind under vores vedligeholdelsespligt og vil også være med på den 

nye kontrakt med gartnerne. – Kommentar fra revisoren Carsten (18) ang. køb af 

farvepatroner til foreningens printer, som han syntes er for stor en udgift. Der 

blev printet en del sidste år i forbindelse med 2 ekstraordinære 

generalforsamlinger, samt forslag om beplantning i farver, patronerne dækker 

dette. I øvrigt bemærkede foreningens revisor Carsten Olsen, at han gerne ville 

tilbyde foreningen hjælp ved udarbejdelse af tryksager til en meget rimelig pris, 

hvilket efterfølgende nærmere undersøges af bestyrelsen. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget 

 

5. Fastlæggelse af budget herunder fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår en kontingent stigning til 600kr pr år. For ikke at hugge for 

meget af egenkapitalen. Der forefindes en forsikring på 1200kr der måske er 

unødvendig, den vil bestyrelsen se om vi kan undvære. Budget godkendt. 

 

6. Valg af formand 

Dyb tavshed og en kaffepause blev indlagt. Svend-Erik (23) vælger at tage 

posten i et år, og der skal så findes et nyt bestyrelsesmedlem. Ingen frivillige 

meldte sig, hvilket er meget trist. Bestyrelsen vælger at fortsætte med kun 4 

personer jvnf. vedtægterne, men opfordrer kraftigt til at flere opstiller til næste 

generalforsamling. Forsamlingen takker den afgåede formand Uni (35) for hans 



tid som formand. Uni var desværre nødt til at stoppe pga. stor rejseaktivitet i 

forbindelse med arbejde. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlem 

Karin Bundgård (29) var forhindret i deltagelse i generalforsamlingen, 

bestyrelsen havde forinden modtaget accept om villig til genvalg. Karin 

Bundgård blev genvalgt uden modkandidat. 

 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen  
Ingen frivillige. 

 

9. Valg af revisorer  
Carsten Olsen (18) blev genvalgt for en ny periode og nyvalgt blev Karin Buhl 

(25), der træder ind i stedet for Søren (50), som ikke kan fortsætte pga. 

arbejdsmæssige forpligtelser. Bestyrelsen takker for det gode arbejde. 

 

Eventuelt 

Gert Erhorn (100) fortæller at han har været ude og indhente tilbud på 

renovering af tage med cement tegl. Højtryksspuling og 2 gange maling kan 

forlænge tagets levetid med 10 år. Prisen er 16.000 kr. plus moms, kommer der 

5 samtidigt bliver prisen 13.000 kr. Der kan bruges håndværkerfradrag på dette. 

Kontakt nr. 100 hvis der er interesse, der er allerede flere tilmeldte. Der er 

naturligvis også mulighed for at andre typer tage kan blive besigtiget og få et 

tilbud, og er der rigtigt mange vil der komme en bonus til grundejerforeningen. 

Kopi af tilbud vedlægges referatet. 

Det bliver kommenteret at der har været mange indbrud på det sidste, så det 

opfordres til at holde øje med hinandens huse. – Er der interesse for et vagtværn 

i foreningen og hvad ville det koste? Bestyrelsen undersøger prisen for dette.   

 

20:23 afsluttes forsamlingen i god ro og orden. 
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