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Ar 2019, onsdagden 3. april, kl. 19.00 afholdtesordinærgeneralforsamling i
Ejerforeningen Glostruphøj II
i Aktivitetscenteret, Sydvestvej 10, 2600 Glostrup.

Pågeneralforsamlingenvarmødt24 medleinmer, derrepræsenteredeet samlet fordelingstalpå
389/1. 000, hvoraf 2 medlemmer ved fuldmagt. Endvidere deltog fra ejendomsadministrationen,
advokat Georg Meyer, samt statsaut. revisor Sten Ellegaard Munkøe.
Foreningens formand, Ole Andersen, bødvelkommen dl generalforsamlingen,
Pkt. l - Valg af dirigent og referent:
Til dirigent og referent valgtes advokat Georg Meyer. Dirigenten konstaterede, atgeneralforsamlingenvar varslet den 28. februar2019 og indkaldtden 20. marts 2019 i overensstemmelse med

vedtægterne.Daingenhavdeindvendingermod generalforsamlingensafholdelse,konstaterede
dirigenten generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Pkt. 2 - Valg afstemmetællere:
Mette Larsen og Palle Johansen valgtes til stemmetællere.
Pkt. 3 - Bestyrelsens årsberetning:
Ole Andersen gennemgik bestyrelsens beretning, der var udsendt på forhånd og var sålydende:

"ØKONOMI.RevisorEllegaardgennemgårårsregnskabeti detaljerog her, skal derforkun
omtales et par af de vigtigste nøgletal.
Driftsregnskabet for år 2018 udviser et mindre overskud på 8. 166 kr.

Vores største vedligeholdelsesudgift i 2018, var indkøb af nye maskiner dl fællesvaskerietpå i
alt Kr. 97. 250. Vi har tidligere praktiseret, at afskrive denne type investering over 10 åri regnskabet.

Daderi 2018var plads i regnskabet,foreslårvi dennegang, at halvdelenafudgiftenhertil
tages af driften og den anden halvdel afskrives i regnskabet de efterfølgende 5 år.
Vores samlede reserver - ved udgangenaf 2018 - var i alt 2.484.886 kroner. Herafer de

1.212.421 kronerdogbundeti vores "Genoprctningskonto",som efteren tidligeregeneralforsamlingsbeslutningen, erhensattil størrerenoveringsopgaverog kun måanvendeseftergodkendelse af en generalforsamling. Endvidere udgør 180. 000 kroner den i vedtægternefastsatte

gmndfond, deraltid skal væredl stede.Disponiblereserveri dispositionsfonden,vil altsåudgøre ca. 1. 100. 000 kroner ved udgangen af 2018 - hvis generalforsamlingen godkender årets
regnskab.
Vi har vurderet, at der i det nye budget år 2019, ikke er behov for en stigning i fællesudgiften.

Derer i alt afsatgodt Kr. 129.000til reparationog vedligeholdelsepåbudget. Vi håberdet er
nok, hvis ikke der kommer alt for mange overraskelser i løbet af året.

Vi foreslårderfori 2019en uændretfællesudgiftopkrævningi forholdtil 2018.
FÆLLESAREALER- Trappen mod Byparkvej, hvis trin efterhånden var skredet fra hinan-

denog dervedusikkerat færdespå,blev somplanlagtrenoveret. Vi overvejede først,at genanvende de oprindelige trin og foretage en omlægningog fastgørelse af dem. Efterhånden som

håndværkerenskilte trappen adviste det sig dog, at de gamletrin varfor dårligeog vi tog hurtigt en beslutoing om, at fålagt helt nye trin.
Projektet blev herved dyrere end førstplanlagt, men da beton støtten mod siderne, var i bedre
stand end førstantaget, valgte vi at genbruge disse. De var ellers fomdset til at skulle udskiftes.

Da siderne kunne genanvendes, blev omkostningen i alt Kr. 31. 250 og derfor stort set, som
oprindeligplanlagt.

FÆLLESVASKERffiT
- Vaskerimaskinernebrødflere gangenedi løbetaf2018. Denene
vaskemaskine fik sidst på året et nedbrud med udsigt til en større reparation, som den har haft

engangfør.Beggevaskemaskiner,harvi flere gangei løbetafåretselv nødtørftigtrepareret.
Vaskemaskinerne var begge over 20 år gamle og på den baggrund, fandt vi at tiden var inde

til, at sepånogle nye indenreparationsudgifterne,blev for store. Undervores arbejdemed at
undersøge markedet, gik tørremaskinen også delvis i stykker. Da den var over 25 år, bad vi

leverandørernegive et budpåen løsninginkl. en tørremaskine.Undervejs overvejede vi nyere
brugte maskiner eller leje af maskiner, men vi endte med at acceptere et tilbud på Kr. 97. 250
fra firma SANTVApåkøbaf 2 nye vaskemaskinerog en ny tørremaskine.De blev sat i drift
medio december.

ROTTER- Sommange sikkertharbemærketi dagspressen,errotter et stigendeproblem
landetover- ogsåi Glostrup og hos os. Vi harobserveretrotter og tilkaldtkommunensrottebekæmperflere gangei åretsløb.Frademforlyderdet, at borgerneofte selv er skyldi en del
afproblemet med vores adfærd.Med det mener de, at vi ofte mere eller mindre ubevist "fodrer" disse dyr. Typisk ved at smide madaffald fra os i naturen, eller fodre vilde fugle og kæledyr udendørs.De efterladerofte rester, som rotterne nemt finder frem til.
Vi beder derfor ALLE respektere § 3 i husordenen, der omhandler forbud mod at fodre de

vilde fugle og andrekæledyrudendørs.Detgælderogsåfodringi hækkeellerpåfodrebræt i
højden.Det er rigtig hyggeligt og formentlig velment, at fodre disse dyr i naturen, men rotter
er desværreogsåen alvorlig sag!
SKRALD - Vi vil stadig indtrængendebede alle beboerne omhyggeligt at sortere og bortskaffe alt affald, ifølgeden vejledning alle tidligere har modtaget. Det drejer sig ikke kun om et
myndigheds krav, men i særdeleshedom, at ejerforeningen kan spare penge til bortskaffelse af
affaldet,

Hver dagrenovationscontainer koster ejerforeningen ca. Kr. 16.000, - årligt. Vi har i dag 4 stk.
og det skulle vi meget gerne kunne klare os med, hvis affaldetsorteres og bortskaffeskorrekt.
Det er derfor vigtigt, at dagrenovationscontaineme KUN indeholder dagrenovation og IKKE
storskrald, aviser, reklamer, papir, plastik, rent pap, glas og metal, elektronik eller andet der
hørerunder kategorien "Farligtaffald".
Der forefindes særskiltecontainere, til ALLE disse effekter på området. Ligeledes skal større
mængdertøj, dyner, puder, samt tæpper(max. l meter i længden)der bortskaffes, hensættes i
storskraldsmmmet i gennemsigtige plastposer og IKKE anbringes i dagrenovationscontainer.
Beboerne børogså væreopmærksommepå, at der er en rækkeeffekter som hverken, er det
ene eller andet (byggeaffaldog lign.) og at disse effekter skal bortskaffes afbeboeren selv.
F.eks. bringes til vores lokale genbrugsstation. Kommunens bestemmelser kan findes pådennes hjemmeside, og vores egen hjemmesideindeholderligeledes regler, links og guidelines.
og venligst husk,
INGEN SORTE AFFALDSSÆKKEI STORSKRALDS RUMMET
de bliver IKKE afhentet af kommunen.

ANVENDKUN GENNEMSIGTIGEAFFALDSPOSEROG SÆKKE.
Husk ogsåat haveaffaldkun måhenstilles i papirsækkeeller f.eks. grene bundtet i max
en meters længdei hjørnetved det udendørstørrestativ.Jord og planter (uden potter)
kan anbringes i containerensamme sted.

Udlejer man sin lejlighed, er man som ejer forpligtiget til at sikre sig, at lejer (sine beboere) er
infonneret om affaldshåndtering i ejerforeningen og specielt sorteringsregleme påområdet.
Gørdetklart for lejer, at det vil forøgeomkostningerog dermedhuslejen, hvis ovenstående
ikke respek-teres. Huskogså,at udlevere en fællessystemnøgletil lejer, sådenneharadgang
til storskralds-rummet.

BYGNINGER - Der trængtevand ind i et par beboeres kælderrumvia nogle opståede revner
i fundamentet. Derfindesflere metoder til, at repareredennetype fejl. Vi hartidligerefået
revner tætnetefter opgravning udefra, men i dette tilfældevalgte vi at afprøveen metode,
hvor der sprøjteset granulatproduktunderhøjttryk indi revnerne indefra.Det serindtil videre ud til at have løstproblemet.

Vi planlæggerstadigat lade vore ventilationskanalerfrakøkkenogbadeværelserrense. Flere
harklagetover lugtgener, der delvis kan stammefraudluftningskanaler,derermere eller
mindre tilstoppede. Vi ved, at vilde fugle harbygget reder i udluftningstaghættemepåtaget og
dervedmåskedelvis blokeretudluftningen. Vi bestilte sidsteårenhåndværkertil atmontere
fuglebeskyttelse påtaghætteme.Det skal forhindre fuglene i at bygge reder. Håndværkeren
blev uheldigvis syg og måtte udsætteopgaven til forår 2019.

VARMECENTRALEN- Varmecentralen,hari det store og helefungeretudenproblemer
efter, at vi forrige årudskiftedede 2 hovedcirkulationspumper samtregulatoren til detvarme
vand.

Som tidligere nævnt,har vi klaget over den finish som altan gelænderneer afleveret med, ef-

ter renoveringenudførti 2012. Vi mener ikke, at vi erblevet dlstrækkeligtinformeret ogrådgivet om denfinish, som galvaniseringenfremstårmedi dag, efterat denblev plet-behandlet.
Vi valgte at prøve sagen ved en Syn & Skønsforretning, men denne faldt desværreikke helt

ud til vores fordel. Vi har ikke entydigt fåetmedhold i vores klage, men dog en tilkendegivelse af, at der flere steder, er mangler i den finish, der er leveret. Vi tilbødparterne et forlig i
sagen, men vi måerkende at det ikke har væretmuligt at opnået særligtfordelagtigt forlig for
ejerforeningen. Næsteskridt ville væreat anlæggeen egentligretssag,men davi ikkeharfået
entydigtret i vores klage underSyn & Skønssagen,er vi ikke indstilletpåat føresagendertil
med risiko for yderlige omkostninger for ejerforeningen.

Vi bederalle beboere- gamle som nytilflyttede - huskepåreglerneog anbefalingernevedrørendevedligeholdelsenafaltan overfladen. Dette for at sikre længstmuligholdbarhedinden
det igen er nødvendigt at påføreet nyt slid lag. Vedligeholdelsesguiden er tidligere omdelt til
alle med altan og forefindes tillige på E/F hjemmeside.

RØRINSTALLATIONER - Vi har de senere årset et stigende antal fejl (utætheder)påvore
fællesrørinstallationer, isærfaldstammer og brugsvands installationer. Der er ogsåforetaget
reparadoneri 2018.Alle vore rørinstallationernærmersig50 årog det er ikke usædvanligtat
seet stigendeantalutæthedermed den alderpådisserør.Dethari åretsløbflere gangemed-

førtlukning for vandforsyningen til lejlighederne under disse reparationer. Vi følgernøjeudviklingen.
KliOAK

-

Vores kloak system

er

i takt med den

generelle øgede bestand

af rotter gentagne

gange udsat for skader efter disse dyr. Det viste sig i 2018 ved brønden ud for Nr. l og dennes

stikledninger. Af flere omgange,var detderfornødvendigt,at foretageopretningogreparationeri denne,mdenledningenhelt stoppedetil. Med de udførtetiltag, håbervi dyrenefinderet
andetsted at opholdesig. Fortsætterskadernemed at opstå,kanman overveje at fåinstalleret
en rottespærreved hovedledningens tilgang. En sådan er ikke billig og ej heller vedligeholdel-

sesfri, men det skal vejes op mod de reparationsomkostningerdyrene gentagnegangeforårsager.

TAGET - Tagethari 2018ikke givet anledningtil problemer. Deropstod- såvidt vi ved ingen skader efter de blæsevejrvi har haft - heldigvis. Taget som helhed synes i øvrigt - i forhold til alder - i rimelig stand.

GENERELT- Vi seri disse årmangerenoveringeraflejlighederne- isærbadeværelserog
køkken. Det er meget vigtigt, at væreopmærksompåde nye bygge regler (BR15/BR18), der
også omfatter renovering af eksisterende byggeri.

Derstilles krav om fagligudførelseafarbejdeog isærved renovering afbadeværelse(vådrum) stilles dernye krav til bl. a. afløbog vådrumssikring.Arbejde som SKALudføresafen
faglig kompetent og ikke egner sig til "Gør-Det-Selv" projekter.

Ermani tvivl om noget, det væresig alt lige fi-aaffaldshåndtering,til ombygningi lejlighedemeder griberindi fællesinstallationerog lignende, såhenvendjer til bestyrelsendirekte
eller via administrationen. Hellere en gang for meget end en gang for lidt. Der er stor risiko

for at mankanbliver erstatningspligtig,hvis forkert udførtarbejdeefterfølgendevisersig,
som skaderhos enten naboereller påejendommen.
VICEVÆRT/SERVICEFUNKTIONEN - Generelt er det vores indtryk at beboerne stadig,
er tilfredse med service funktionen (viceværtfunktionen) - og tager vi fejl - modtager vi i

bestyrelsengernekritik - bådepositiv somnegativ. Vi vil samlekritikpunkterne sammenog
om fornødentoverbringe disse til rette vedkommende."
Til sidst en tak til administrationen og bestyrelsesmedlemmerne for et godt samarbejde i årets

løbogtillige til de medlemmer afejerforeningen, somi åretsløbharstillet sigtil rådighed
med deres kunnen og arbejdsindsats.
Dirigenten gav formanden ordet for en supplerende gennemgang afdevigtigste punkter med be-

mærkningerbl.a.omkringøkonomienogaffaldshåndteringen,sidstnævntemeddenfremhævelse,
atejeren afen udlejetlejlighederforpligtet til atindskærpereglerneom godskikogordenover
for lejeren samt til at udlevere husordenentil efterlevelse.

Hereftergikfonnandenovertil enmeredetaljeretgennemgangafsyns-ogskønssagen,dereren
udløber af altanrenoveringen i 2013/14.

Sagentog sinbegyndelsei 2014i umiddelbarforlængelseafentreprisensafleveringogangikforeningensindsigelsemodaltanvæmenesudseende,idetdenbestiltevarmgalvaniseringfleresteder
varsuppleretmedenkoldgalvanisering,dereretmalerproduktmedetmørkereommerematudseende, hvilket sammenlagt gav gitterværketet meget spraglet udseende.

Daparterneikkekunneenesomenrimeligløsning(arbejdetsomgørelseelleretafslagi entreprisesummen),indgavforeningenbegæringtil Retteni Glostrupmedanmodningomudmeldelseaf
enuvildig skønsmandtil bedømmelseafdetudførtearbejde- men dette simpleretsskridtendte
som en mega sag over flere år.

Imidlertid- syns-ogskønserklæringen
varikkeentydigti ejerforeningensfavørogefteryderligereforhandlingmedentreprenørenerresultatet, atdemørkefeltersprayesovermedetsærligtprodukt, dergiver næstensamme klare udseende somvarmgalvaniserede overflader, ogpådetvilkår,
at hver part bæreregne omkostninger - hvilket isoleret set er en absolut gunstig ordning for for-

eningen, derharafholdthonorartil administratorpåkr. 10.000plus moms i modsætningtil de
skønsindstævntesadvokater, derhverharopgjort deresomkostningertil 50-60.000kr.
Frasalenblev spurgttil nødvendighedenafdenforeslåedespray-reparation.Formandenbesvaredespørgsmåletderhen,atsyns-ogskønssagenkunangikejendommenssamledevisuelleudtryk,
ikke holdbarhedenafdet udførtearbejde, hvorfor reparationen skal gennemførespåalle udadvendteflader,i modsætningdl indadvendteflader,derkunkansesfradenbagvedliggendelejlighed - i dette sidste tilfælde,kan ejerne vælgefra.

Underberetningensbehandlingblevejendommensrøranlæg
bragttil debatmedetlængereindlæg
om alderstidogmuligefremtidigelækagerogtabafvand.Dirigentenopfordredeindlægsholderen
til atafvente medbemærkningerne,enten til budgettet eller til behandlingen afforslag l, ogvalgte at afbryde punktet, da opfordringen ikke blev fulgt.

Efter fåpræciserendespørgsmålog kommentarer konstaterede dirigenten beretningen for godkendt.

Pkt. 4 - Forelæggelseaf årsregnskabfor 2018:
StenEllegaardMunkøegennemgikårsregnskabeti hovedtrækmeddenindledendebemærkning,
at revisionen er gennemført uden forbehold, og at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens finansielle status pr. årsskiftet.

Åretsudgifterfølgernøjebudgettet, ogdriftsresultat erpositivt medkr. 8. 166.
Aktiver og passiverbalancerermed kr. 2. 868. 132, hvorafkr. 2.484. 886 (mod kr. 2.266.039 i

2017) udgørforeningens reserver, nemlig summen afgenoprettelsesfonden, dispositionsfonden og
grundfonden, hvilket er absolut tilfredsstillende.
Fra salen blev stillet spørgsmåltil vandforbruget, der er steget fra 3. 875 m3 til 4. 273 m3. Dervar

Heregisningeromårsagentil stigningen,herunderflerefamiliermedbørn,menogsåkommunens
rullende budget årefter årmed overførsel afover-/underskud til næstedriftsårkan påvirke opgø-

reisen, og såalligevel ikke, daaflæsningenaltider sketpr. årsskiftet.Punktetendtemeden opfordringtil at værebevidstomkringforbrugsvanerne.
Røranlæggetkom på ny til drøftelse, idet anlæggetmangler afspærringsventiler, hvilket bevir-

ker, at det samledeanlægfor beggeboligblokke skal tømmesfor vand, hver gangenlejlighed
er under renovering eller bare skal have skiftet et blandingsbatteri.
Ejendommen er ikke opført med Ballofix i de enkelte lejligheder, men mange lejlighedsejere
har efterfølgende monteret disse lukkehaner i egen lejlighed og er dermed berettiget dl selv at
forestå udskiftning af defekte vandhaner o.Ugn., da kun den berørte lejlighed skal tappes for
vand. Der hvor ingen Ballofix forefindes, skal al indgriben i anlæggetforetages af aut. vvsinstallatør.

Med fornyelse af ejendommens oprindelige strengventiler, én for hver stigestreng, kan nedlukning for vand begrænsestil én opgang og ikke hele ejendommen, jfr. forslag l.
I de lejligheder, hvor lukkehaner er monteret, skal ejeren forestå vedligeholdelsen, der bør
omfatte aktivering 2-3 gange årlig for ikke at gro fast.
Årsagentil 80-90procent af de skete nedlukningerfor vandtilførslener netop nødvendiggjort
af fastgroede lokale lukkehaner i lejlighederne.
Dirigenten konstaterede herefter regnskabet for enstemmigt godkendt med den tilføjelse, at
resultatet overføres til dispositionsfonden.

Pkt. 5 - Forelæggelseafbudgetfor regnskabsåret2019;
Sten Ellegaard Munkøe gennemgik det udsendte budgetudkast for 2019. Budgettet er udarbejdet uden stigning i fællesudgifterneog med en vedtægtsbestemtindeksregulering af bidraget
til genoprettelsesfonden på 1,28 %.
Efter fåpræciserendespørgsmålog kommentarer konstaterede dirigentenbudgettet for enstemmigt godkendt.
Pkt. 6 - Forslag:

Forslag l - Helle Norup, Lilliendalsvej 9, st.mf.th. fremsatte forslag om:
Udskiftningafdefekte stophanerdl en maxpris afkr 100.000inkl. moms,jfr. bilag l til indkaldelsen.

Helle Norup gennemgikforslaget, dervar ledsagetaffølgendebegrundelse: "Somdet eri dag,
skal derlukkesfor vandeti 3 opgange(detteberører3x12lejligheder), nårenlejlighedharbrug
foratlukkeforvandeti forbindelsemedudskiftningaff.eks.ennyradiator,nytblandingsbatteri
mm. Dette er til stor irritation for øvrige beboere, og er der lidt rust og kalk i rørene, så vil det

ogsåblive løsnet,nårvandettappes af,ogde såbliver genfyldt efter, atderåbnesfor vandetigen,
hvilket såkan stoppe filtre i vandhaner, brusearmaturer osv., hvilket formentlig vil væremeget
upopulært."

Underdenefterfølgendedebatomudskiftningafstophanerblevrørsystemetpånybragttil drøftelse,ogdetkomtil overvejelse, omværdienafforslagetvil gåtabti enseneretotakenoveringaf
rørsystemet, om dette er nødvendigt, men der er tilsyneladende ingen konflikt mellem disse to
opgaver.

Herefter blev forslaget stillet til afstemning med følgende resultat:
For stemte 20

Ingen stemte imod og
2 undlod at stemme.

Dirigenten konstaterede herefter forslaget for vedtaget.
Forslag 2 - Ronja Witzøeog Casper Johannessen, LiUiendalsvej l, st., 4.th. fremsatte
forslag om:
Behandling afudvendigt træværk
(farvevalg), jfr. bilag 2 til indkaldelsen.

Forslaget, derangårenændringafejendommens ydrefremtræden/facadenvarledsaget affølgende bemærkninger;

"Somdeterpånuværendetispunkt,kanmankunvælgebmn,klarbehandlingelleringenbehandlingafudvendigttræværk.
Detteerpåallemåderumoderneoggiveretgammeldagslookforvores haver.Vi menerderskalværeflere farveratvælgemellem, udendetødelægger
helhedsindtrykket af bygningen.

Vi vil gene stille forslag om, at man fremover kanbehandletræværket
med Gori special olie i
farvenSortIbenholdt, som bådeer sundtfor træværket
og samtidiggiveret modernelook."
Underdenefterfølgendedebatstoddetklart, atforslagetikkeomfatteregentligebygningsdeleså
somvinduer,brystningerog døre,men alenedetlille flet-stakit, deradskillerde småhaverudfor

stuelejUghedeme, og i forslagsstillernes egeninteresse, idetforslagsstilleren haren selvbygget
terrasse ud for egen lejlighed i ejendommes endegavl.
Fra salen blev udtrykt støttetil forslaget, der i sin form er mest indgribende for ejeren aflejlighe-

den umiddelbart over forslagsstillernes lejlighed, specielt hvis den foreslåedebehandlingsker
med et skinnende produkt, der reflekterer sollyset.
Under den forudsætning,at ingen egentlige bygningsdele er omfattet afforslaget, og at den fore-

slåedesortefarveikkegivergenskin,blevforslagetstillettUafstemningefterreglerneomsimpelt
flertal og med følgende resultat:
For stemte 11

Imod stemte 4
(5 undlod at stemme)

Dirigentenkonstateredeherefter forslaget for vedtaget.
Forslag 3 - Linda Bendtzen, Lilliendalsvej 7, st., l. fremsatte følgende forslag:

"Vedsidenaf storskraldsrummet er deret stort aflåstrum, somp.t. bliver brugt som "pulterrum". Kunnevi ikkeudnyttepladsenbedre?Mit forslager, at vi i stedetbmgerrummet til
parkering af cykler og barnevogne".
Linda begmndede forslaget derhen, at der ikke er plads til alle cykler på terrænet,og at mange

cykler stårrundtomkringog vælteri stormen.
Fra salen blev påpeget, at skuret ikke dækkerbehovet, og at der bliver kamp om pladserne,

men depladser, dertrods alt er til rådighed,er bedreendingenting. I øvrigterpladsernetil
rådighedefter førsti tid, dapladserne ikke kan reserveres.

Dogblev pointeret, atbårne-ogklapvogne skal havefortrinsret til skuret, sådissehjælpemidler kommer ud aftrappeopgangene,hvor de ståri vejen oggiver et dårligtindtryk afejendommen.

Påspørgsmåletom skuret skal stååbent,eller om lågen/dørenskal aflåsesvar svaret, at skuret
skallåses,og at aflåsningskermeden lås, dertilpassesfællesnøglen- eventuelt en indkodet
hængelås,indtil en mere fastmonteret låseanordningkan leveres.

Det blev påpeget, at beboernes barnevogne i mangel af anden mulighed bliver parkeret i trapperummet med den konsekvens, at der ikke bliver gjort ordentligt rent, men denne drøftelse
ligger uden for forslagets formulering.
Bestyrelsens formand oplyste supplerende, at en cykeloprydning er på vej, og at barnevogne
kan henstilles dér.

Dirigenten stillede herefter forslaget til afstemning med følgende resultat:
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Forstemte 18

Ingenstemte imod
(2 undlod at stemme).

Hvorefter duigentenkonstateredeherefterforslagetfor vedtaget.
Forslag 4 - Bestyrelsen fremsætterforslag om ændringtil husordenen:

Forslaget var indarbejdet i bilag 3 til indkaldelsen og angik § l (Bortskaffelse og sortering af
affald og skrald) og § 6 (om parkering afmotorkøretøjer påejerforeningens område).
Bestyrelsenfremkommedfølgendebemærkningertil ændringerne:
Husordenens § l er tilpasset kommunens anvisninger omkring kildesortering i nye kategorier
og måblot tages til efterretning.
§6 er begrundeti denkendsgerning,at "antallet afprivatbilerer stegetmarkanti de senereår
- ogsåpåforeningensparkeringsarealer.Forøgelsenharmedført,at det ofte kan væresværtat
finde en ledig plads i de sene aftentimer. Firma/erhvervs køretøjerfylder ofte væsentligmere
enden standardpersonbilog optagerderformegetplads- ofte mere endénparkeringsplads.
Bestyrelsen ønskermedforslaget, atprioritere parkeringspladsertil husstandenesprivat køretøjer,idet foreningener en privat beboelsesejendom- og ikke en erhvervsejendom".
Frahusordenforslagetblev i øvrigtfremhævet,at firma/erhvervs køretøj(under 3500kg), til
natlig parkering påforeningens arealer, er henvist p-pladseme ved indkørslen til ejendommen
i den nordlige endemod naboen(villaen). Strækningenned mod detudendørstørrestativ.Alle
andre parkerings arealer er forbeholdt privat køretøjer.

Efter en kortere debat, hvorunder blev bestridt, at der er mange erhvervskøretøjer påområdet,
og at de fylder mere endprivate køretøjerstillede dirigentenmedforsamlingensindforståelse
det samlede ændringsforslagtil afstemning under ét. Resultatet blev
For stemte 20
Imod stemte 2

(ingen undlod at stemme).
hvorefter dirigenten konstaterede forslaget for vedtaget.

Pkt. 7 - Valg afformand
Ole Andersenblev valgt somformandfor2 åri 2018 ogvar ikke påvalg.
Pkt. 8 - Valg afmedleinmer til bestyrelsen.
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JanDitmarsen ønskedeatudtrædeafbestyrelsen, og Brian Pedersen havde i mail forud for gene-

ralforsamlingenstillet sitmandattil rådighedforetmuligtovertal afkandidaterdl deledigepladser.LineHoffgaardblev valgti 2018ogvarikkepåvalg. FlemmingLarsenblev valgti 2017og
var villig til genvalg.
Følgende 4 kandidater stillede op til valg af 3 ledige pladser:
Helle, Linda, Lene og Flemming.
Dirigenten anordnede kampvalg efter "bunkebryllup-metoden" med følgende resultat:
Helle 18 stemmer,

Lindafik 18,
Lene fik 14 og
Flemming fik 5 stemmer.
Dirigenten konstaterede Helle, Lindaog Lene for valgt. Bestyrelsen sammensætningerherefter af
følgende:
Ole Andersen, Lilliendalsvej 7, st. mf. th.
Line Hoffgaard,Lilliendalsvej 9, l.th.
Helle Norup, Lilliendalsvej 9, st. mf. th.
LindaBendtzenLilliendalsvej 7, st. tv.
LeneDaugbjerg, Lilliendalsvej 3, st.tv.
Pkt. 9 - Valg af suppleanter
Nina Elnif og Signe Lund valgtes som suppleanter.
Pkt. 10 - Valg af revisor og suppleant for denne
Statsaut. revisor Lotte Nørskov genvalgtes som foreningens revisor og statsaut. revisor StenEllegaardMunkøeblev genvalgt som suppleant.
Pkt. 11 - Eventuelt
Asfaltbelægningenved indkørslen er opkørt? Bestyrelsen agter at søgerådom udbedringen ved

henvendelsetil et firmamed særligekspertisepåoiiirådet.
En ejer ønskede oplyst, om det er tilladt at bmge grill i de små haver ud for stuelejlighederne,
medens det ikke er tilladt for lejlighederne på l. og 2. sal, selvom disse lejligheder, der har en
højerebeliggenhed, generer mindre end stuelejlighederne. Bestyrelsen svarede derhen, atlejlighe-
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deme på l. og 2. sal er undergivet brandvæsenetsforbud mod brug afåbengrill påaltaner, medens lejlighederne i stueplan ikke falder ind under bestemmelsen, men børfølgeejerforeningens
henstilling om helt at undlade brug afgrill til gene for de overliggende lejligheder.

Daingenønskedeordeterklærededirigentendagsordenenfor udtømtog
generalforsamlingen hævetkl. 20:40.
Georg Meyer
referent

E/F GlostrupHøj-II - Husorden

AprU 2019

§1
Bortskaffelse og sortermg af affald og skrald.

Alt affaldskal i henholdtil kommunes tU enhver tid gældendekrav kilde sorteres og
bortskaffes i kategorier.

Detaljeret info forefindespåGlostrup Forsyningssamtejerforeningenshjemmeside.
a. Dagrenovations/ husholdningsaffald(de grønnecontainere)- det vil sigekøkkenaffald,og
alt hvadderlugter og kangåi forrådnelsesamtdiverse småtaffaldfrapapirkurve og lignende bringes afbeboernetil de opstillede dagrenovationscontainerei affaldsskuretpåparkeringsarealet.
Dagrenovations affald, der bortskaffes, skal forinden omhyggeligt væreindpakket i lukkede poser,
eller lignende.
Det er VIGTIGT - afhensyn til vore fællesomkostninger - at dagrenovations containerne KUN
benyttes til almindeligt dagligt småt husholdningsaffald.

IKKEtil de øvrigekategoriersom, plast, storskrald, elektronik, glas, metal affaldeller større
emballage.

b. Plast (de sorte containere)- alt plastic emballage, dunke,bøtter,bobleplast,poser, folie der er
helt tømt for indhold, evt. let skyllet i koldt vand. Plast containere forefindes i affalds skur.
c. PAP og Karton der er tørt og rent, papkasser der ikke har væreti forbindelse med madvarer
sprættesop, foldes og laegges i de opstillede sorte PAP containere ved storskraldsrummet.
d. Flasker & Glas & Porcelæn,Keramik - Tomme og skyllede flasker, husholdningsglas o. l.

kommes i den opstillede glascontainerpåparkeringsarealet, dogikkehærdetglas,porcelænog
keramik, som der er en lille separat container til.
e. Aviser, ugeblade, reklamer, tidsskrifter, kataloger, kommes i den opstillede papir container.
Men IKKE plastbelagt papir, eller bøger, der henvises til småt brændbart.

f. Jern ogMetal (den Blåcontainer), såsomgryder,pander, eller andreeffekter som hovedsageligt
består af en metal legering læggesi den opstillede metal container i affalds skur. Plast overtrukket
metal anbringes ogsåher.
g. Storskrald - affald der ikke henhører under dagrenovationen, f. eks. gamle møbler,
større flamingo stykker, eller andet større affald hensættesi storskraldsmmmet ved
kældemedgangen.Ejerforeningens fællessystem nøgle, som også giver adgang til haven og fælles
lokaler i kælderenpasser til låsen.
h. Småt brændbartcontainer der forefindes ved storskraldsrummet - er IKKEtil madaffald eller

noget der lugter eller kan gå i forrådnelse da denne kategori ikke afhentes/tømmes ret ofte. Her

anbringes,Tekstil, puder, kasserettøj,sko, flamingo, småmøbler,trælister, hvisdetkanvære i
container(max l meter) - ellers i storskralds rum.
i. Elektronik, ledninger/kabler. Computer dele, Radio/TV, Mobil telefoner. Elektronisk værktøj,
Legetøj, El-shavere og andet der indeholder el-dele læggesi elektronik container i
storskraldsrummet. HUSK først at ^eme batterier fra produkterne der læggesi batteri-beholder lige
uden for storskralds mmmet.

j. Miljøfarligt affald,maling- ogkemi-rester, samtlysstofrørog lavenergipæreranbringes i
storskraldsrummet, - såvidt muligt i original emballage,hvorefteruddannetpersonale, sørgerfor
korrekt bortskaffelse, for at undgåfomreningafalmentmiljø. Småbatterierlæggesi batteribeholder på skuret uden for storskraldsrummet.
k. Byggematerialer, byggeaffald - nedtagne håndvaske, toiletter,

spejlglas, klinker, fliser, gipsplader, stenogmannor-plader- skalbortskaffesaf
beboerenselv, dadisseeffekterikke fernes afdenkommunale afhentningsordning.
Alle disseeffekterkan gratis afleveres til miljø-behandlingpådenkommunale
genbrugsstation beliggende påPoul Bergsøes Vej 45. Åbenhver dag Kl. 10-18.
l. Haveaffald bringes afbeboeren til det bagerste hjørne ved det udendørs tørrestativ.

Haveaffaldskal afleveres i papirsække,eller i snøredebundter, max l meter lange
samt max. 25 Kg per enhed. Bemærk .at det kun er komposter bare emner , som må
henstilles - IKKE potter, plastic, o. l.
I øvrigt henvises til information på Glostmp Forsynings samt ejerforeningens hjemmeside.

Intet affaldmåopbevares, efterladeseller henkastespåforeningensfællesområder,såsom, kælder
arealer, trapper, gange, veje, plænenetc. - pånærde i §l nævnteområder og containere.

§2
Forurening afejendommens arealer. Er en beboer skyld i, forurening af

ejendommens arealer, f.eks. trapper, gangeog lignende, mådennødvendigerengøring
omgåendeforetages afvedkommende beboer.
Beboerne er ansvarlige for, at deres børn, husdyr og gæsteropfører sig således, at de ikke er til
gene for de øvrigebeboere. Navnlig må beboere selv rengøre de områder, hvor deres
børn, husdyr eller gæsterhar forårsaget særligforurening.

§3
Fodring. Opsætningaffoderbrætog lignende uden for vinduer og altankasser er ikke

tilladt, daspildherfrakanmedførerottefare. Udlægningafbrødetc. til fugle, kattem.m.
er ligeledes forbudt.

§4
Leg påtrapper, gange samt i kælderener ikke tilladt.

§5

Cykler skal anbringes i de dertil indrettede stativer, henholdsvis på terrænetog i
kælderen.Barnevogne og klapvogne skal henstilles i det dertil indrettede rum i
kælderen.

§6
Parkering afmotorkøretøjer må kun finde sted påparkermgsområdet ved hækkenud
mod Byparkvej og Lilliendalsvej samt mod naboen (villaen) i den nordlige ende og ud for cykel
parkeringen mellem Nr. 5 og Nr. 7. Motorkøretøjer med en totalvægtpå over 3500 kg. må
ikke henstillespåejendommens arealer.
Parkerin

af firmabil:

Har man firma/erhvervs køretøj (under 3500 kg) med hjem til natlig parkering på foreningens
arealer, skal denneparkering foretagespå anviste pladserved indkørslentil ejendommen i den
nordlige ende mod naboen (villaen). Strækningenned mod det udendørstørrestativ.Alle andre
parkerings arealer er forbeholdt privat køretøjer.

Campingvogneogtilsvarende køretøjermåikke henstillespåejendommens arealer,
bortset framegetkortvarigparkering.
Dethenstilles til beboerneat KØRELANGSOMTpåejendommens arealer.

§7
Effekter som borde, stole, legetøj, telte, badebassiner og lignende, som benyttes på
fællesarealeme,skal fjernes samme dag.

l8

Støjendeadfærd(herunderhammeren,brugafboremaskinerog lignendeværktøj)måhm
finde sted i følgende tidsrum. :
Hverdage (mandag til fi-edag) mellem kl. 07. 00 og 19. 00.

Nationalehelligdageogweekend's- (lørdag,søndag)- kun med størstmulig
hensyntagenog i begrænsetomfangmellem Kl. 10:00og 17:00
Uden for dissetidsrum erbrugafstøjendeværktøjikke tilladt.
Brug afTV, radio, musikanlægsamt musikinstrumenter m. m. må ikke

foregåmed et støjniveau,som kanværetil genefor de øvrigebeboere.
I tiden mellem kl. 22. 00 og 07. 00, børder tages særligthensyn.

§9

Trappeområdetmåikke benyttes til rengøringafprivate effekter.
Henstilling afeffekter, afenhver art, påtrappe områderne er forbudt, medmindre særlig
tilladelse er givet af ejerforeningen.

§10
Vaskekælderenerudstyretmed et elektronisk og internetbaseretreservations system, hvor den
enkeltebeboerkanreservere en vasketidog efterfølgendekøbevaskogtørringm.m. Det ervigtigt,
at en reserveretvasketidoverholdes afhensyntil de øvrigebeboere.
Såfremt en vaskeperiode ikke erpåbegyndt efiter 22 minutter, fi-igøresmaskineme og kan derefter
benyttes afandrebeboereindtil næstereserverede vaskeperiodebegynder.
Vasketøj, der ligger i maskinerne eflter vaskeperiodens udløb,kan udtages og læggesi en
kurv af den næstebruger.

Detpåhvilerbrugerenafvaskerietatrengørevaskeri maskinerneefterbrugen,herunderogså
rensningaffilteret i tørrehimbleren.Derforefindesopvaskebørstetil rengøringafsæbeskålene i
vaskemaskinerne.

Dethenstilles- afhensyntil andrebrugere- atmannedlagertøjetfi-atørresnorenesåsnart, deter
tørt. Opmærksomhedenhenledes på at brug afvaskekælderen,sker på ejet ansvar.

Luftningogtørringaftøj(f. eks. sengetøj)måikke findested fra altanerog vinduer.
Afhensyntil fugtskadersåsomskimmelsvamp, henstilles det ligeledestil, at tørringaftøj ikke
finder sted i lejligheden.

§11

Fælleslokalerne:- sombestårafhobbyrum,bordtennisrum, billardrum og et opholdsrum, måikke
anvendesefterkl. 22.00. Brugerne skal selv sørgefor oprydningefterbmgen, dvs. ^eme evt.
toimne flasker, emballagerog andet affald.
Billardbordet må ikke benyttes afpersoner under 16 år.

§12
Ruder. Skaderpåruder, uansetom det erpåfællesarealeteller i en lejlighed skal omgåendemeldes
til administrationen, somvil sørgefor anmeldelsetil glasforsikringsselskab.
Alle døre, der er forsynet med automatiske dørlukker, skal holdes lukkede.

§13
Navneskilt på hoveddøren til lejligheden opsættesom ønsket af
beboeren selv for egen regning.
Navneskilt på postkassen i opgangen kan bestilles hos ejerforeningen
efter henvendelse til administrationen eller bestyrelsen.

Alternativt kan beboeren selv opsætteet let-læseligtselvklæbendenavneskilt pådentil lejligheden
tilhørendepostkasse. Det er ikketilladt at bore ellerpåandenmådelave huller i postkassenfor
opsætningafnavneskilt.

§14
Utæthederog indslag afregn og sne, samt beskadigelser påejendommen og dens inventar, skal
straksmeddelesviceværtenellerbestyrelsen, såfremtderertale om en skadedetpåhviler
ejerforeningen at udbedre.

§15
Henvendelser der har relation til ejendommen skal ske til administrationen eller et medlem af
bestyrelsen for ejerforeningen.

§16
Husdyrholdmåikkeværetil genefor ejendommens øvrigebeboereog husdyrejeren er alene
ansvarligherfor. Hundemåkun luftespåejendommens friarealerhvis de holdesi snorog i dethele
taget er under ejerens fulde kontrol.

§17:
Lejlighederne kan udlejes pånormale vilkår, hvilket indebærer,at lejeren ikke måudøve
erhvervsvirksomhedfralejligheden, at lejeren skal efterleve ejendommensvedtægteroghusorden,
samtat udlejningenanmeldestil administrationenmedkopi aflejekontrakten. Detpåhviler
udlejeren at sørgefor lejeren fårudleveretmaterialevedrørendeforeningensregler, herunder
husordenog foldervedr. affaldshåndtering.Det er ligeledes lejlighedens ejer dertagerstilling til om
lejer skal haveadgangtil atbenytte foreningensfællesfaciliteter,herunderlejlighedenstilhørende
kælderrum,foreningens vaskeri, fælleslokalersamt have arealer. Ekstra nøgleog adgangs TAG til
disse faciliteterkan eventuelt tilkøbesmod gebyr. Det er lejlighedens ejer derharansvarfor, at
udlevere fællessystemnøgle og adgangs TAG til lejer eller en ny ejer. Er de ikke længerei bmg
skal disse udleveres til foreningen.

I tilfældeafvæsentligtilsidesættelseafgod skik og orden, cfr. Lejelovens §§ 82 og 92, kan
ejerforeningensbestyrelsepålæggedetudlejendemedlem atbringelejeforholdettil ophørved
opsigelse eller ophævelse.Ejerforeningensbestyrelse skalværeberettigettil selv at afgivepåkrav
overfor enuefterretteliglejer og kanvælgeat optrædesomprocespartundersagsanlæg i
Huslejenævneteller ved de ordinæredomstole."

§18:
Rygninger ikke tilladt i ti-appeopgangeeller i kælderområdethemndervaskekælder,cykelkælder
og fælleslokalerne.
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