Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby
indkalder til ordinær generalforsamling

Mandag den 6. september 2021 kl. 19.00
Grøndal Multicenter, mødelokale 1
Hvidkildevej 64
2400 København NV
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Orientering om status for grønne veje og skybrudsvej (ved Kåre Press-Kristensen fra
PKP Regnvandsteknik)
3. Beretning om foreningens virksomhed
4. Det reviderede regnskab for 2020
5. Indkomne forslag
o Der er ingen indkomne forslag
6. Godkendelse af budget for 2021, herunder fastsættelse af kontingent, indskud og
rykkergebyrer.
7. Valg af kasserer (Esben Haugsted afgår efter tur)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Ida Nielsen og Jens Balslev afgår efter tur)
9. Valg af to bestyrelsessuppleanter (Marianne Snorgaard og Rasmus Torekov afgår
efter tur)
10. Valg af revisor (Finn Horn afgår efter tur)
11. Valg af revisorsuppleant (Jørgen Tetzschner afgår efter tur)
12. Eventuelt

Bestyrelsens beretning september 2020 - august 2021
Grønne veje og grøn vej på Borrebyvej med punktvis skybrudssikring (klimaveje)
På den ekstraordinære generalforsamling den 22. august 2017 blev bestyrelsens forslag om
etablering af grønne veje vedtaget med et stort flertal, og bestyrelsen har indgået en kontrakt
med HOFOR om etablering om grønne veje.
Bestyrelsen har tidligere oplyst, at Borrebyvej af forsyningssekretariatet er godkendt som en
skybrudsvej og at bestyrelsen arbejdede på at få et konkret forslag om skybrudsvej på Borrebyvej
til afstemning på generalforsamlingen i 2021. HOFOR har imidlertid i juli 2021 justeret planen for
skybrudsvej på Borrebyvej. Tidligere gik projektet ud på, at vejens profil blev ændret således, at
regnvand kunne løbe uhindret på midten af vejbanen. Regnvandet ville ikke løbe til kloak, men
blive ledt videre til Grøndalsparken.
HOFOR har juli 2021 været ude for at besigtige Borrebyvej og konkluderer på baggrund af
opdaterede flowberegninger, at Grøndalsparken ikke har kapacitet nok til at håndtere
vandmængderne fra alle de omkringliggende områder. HOFOR vurderer at en grøn vej (vejbede
med faskiner kombineret med punktvis skybrudssikring) er tilstrækkeligt til at skybrudssikre
Borrebyvej, og da det er HOFOR, der finansierer hele projektet, er det HOFOR, der bestemmer,
hvordan den endelige plan bliver. Den nye plan for Borrebyvej medfører, at grundejerforeningen
ikke vil få en asfaltering af Borrebyvej betalt af HOFOR. I stedet er det nu – som for alle andre veje i
foreningen - en udgift, som alene skal betales af grundejerforeningen.
På baggrund af de nye oplysninger har bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 9. august 2021
vurderet, at det er unødvendigt at sætte et punkt om Borrebyvej som skybrudsvej til afstemning
på generalforsamlingen i 2021, idet Borrebyvej vil blive ombygget således, at den på overfladen
ligner de øvrige veje i grundejerforeningen. Kåre Press-Kristensen fra PKP Regnvandsteknik vil give
en orientering om den nye plan for Borrebyvej på generalforsamlingen.
Landinspektøren har udført opmålinger af veje og fortove markeret med rødt i vejbanen. Den
videre proces for grønne veje i foreningen er, at der inden udgangen af 2021 sendes en ansøgning
til Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Det forventes, at der i løbet af 2022
etableres grønne veje på foreningens veje.

Fibernet - TDC
Bestyrelsen omdelte i foråret 2020 et nyhedsbrev vedrørende nedgravning af fibernet. Indholdet
af nyhedsbrevet kan ses på foreningens hjemmeside www.baghaveby.dk
Der har været en afleveringsforretning med repræsentanter for TDC, Viktech, Teknik og
Miljøforvaltningen, oldermand og grundejerforeningen.
På afleveringsforretningen henholdsvis den 8. april 2021 og 20. april 2021 gjorde oldermand Claus
Erik Johnsen fra Brolæggerlauget og vejudvalget opmærksom på følgende generelle fejl i
foreningens fortove:

•

Fliser er taget op med gravko i stedet for en fliseoptager, hvilket har medført afskalning
/hakker i fliserne

•

Der er ikke efterfuget mellem fliserne. Der er kastet sand ud på fortovene, ikke stenmel
eller grus. Fugerne er ikke fejet til. Fliserne er ikke stampet til.

•

Fliser er lagt for lavt. Når asfaltborten ligger højere end fliserne kan vandet ikke løbe af. Der
må være en overhøjde på 0,5 cm.

•

Fliser er lagt for højt i forhold til asfaltborten. Dette udgør en sikkerhedsrisiko for
fodgængere.

•

Asfaltborten slutter ikke op til fliserne. Der er slip på op til 3 cm mellem fliser og asfaltbort.
Dette slip er ikke opfyldt med asfalt eller grus. Hvor asfaltborten er ødelagt, er der fyldt
sand i de opståede huller, ikke asfalt.

•

Knækkede fliser

•

Fliser vipper pga. ujævnt underlag

•

Skidt/byggemateriale i bagkant

Der mangler at blive lagt nyt asfalt på dele af den store plads på hjørnet af Valløvej og Gaunøvej.
Vejudvalget oplyste desuden, at der ønskes en 1 års gennemgang fra april 2021 at regne, idet det
ikke kan lægges grundejerforeningen til last, at Viktech har været lang tid om at anmode om en
afleveringsforretning.
Viktech har efter afleveringsforretningen foretaget et arbejde med at udbedre fejl og mangler i
april og maj 2021.
Bestyrelsen skal bemærke, at der er desværre nok ingen med kendskab til tidligere store projekter,
der forventer, at sådan et stort gravearbejde vil efterlade foreningens fortove i samme eller bedre
stand end før arbejdet gik i gang. Bestyrelsen finder, at udgiften til oldermand har givet en
merværdi i forhold til indsigelser af det udførte arbejde. Ikke desto mindre er der desværre tale om
en forringelse af foreningens fortove efter gravearbejder med fibernet.
Kontakt gerne direkte TDC/VikTech, hvis du finder at der forsat er fejl og mangler fortovet.
TDC Fiber: fiberfactorycustomersupport@tdc.dk
Viktech: viktech@viktech.dk

Fibernet - Wizer A/S (tidligere GIGABIT)
Wizer har også gravet i foreningens fortove og veje nord for Fuglsang Alle. Der sket en såkaldt
samgravning, som gør at både TDC Teles og GIGABITs kabler som udgangspunkt er blevet lagt i
jorden i samme omgang. Der er dog steder i fortovet, hvor der skal etablere teknikbrønde (det
svarer til TDC's kabelskabe, men graves ned i jorden så der blot er et dæksel i stedet). Bestyrelsen
har meddelt Wizer, at teknikbrøndene skal placeres mellem skel til grundejer og fliser (i bagkanten
af fortovet). Hertil har Wizer svaret, at det ikke er muligt pga. hæk og andre forhold.
Der har været en gennemgang af gravearbejdet og placering af teknikbrønde den 5. juli 2021 med
deltagelse af repræsentanter for Wizer A/S, Teknik og Miljøforvaltningen, oldermand Claus Erik
Johnsen og grundejerforeningen.

Wizer A/S har ikke endnu foretaget arbejdet med fejl og mangler, som er der blev påpeget på
gennemgangen.
Wizer A/S www.wizer.dk
Kontaktperson monika@wizer.dk

HOFOR - gasledning på Bækkeskovvej
På Bækkeskovvej har entreprenøren Zacho-Lind A/S udført nedgravning af en stor ny gasledning for
HOFOR. I september 2020 blev der lagt nyt asfalt på vejbanen. På en vejgennemgang den 8.
december 2020 med repræsentanter for HOFOR, Zacho-Lind A/ samt Teknik- og Miljøforvaltningen
gjorde vejudvalget opmærksom på mangler ved asfaltarbejdet og manglende retablering af
vejbump og hvide tern. Zacho-Lind har i juni 2021 udført arbejdet med ny asfalt på vejbanen,
vejbump, tern og vejbrønde.
Bestyrelsen finder, at genetableringen af vejbanen efter omstændighederne er nu på et
tilfredsstillende niveau. Bestyrelsen betragter derfor reetableringen af vejbanen mv. for afsluttet.

Byggesager
Med de seneste ændringer af bygningsreglementet, senest i 2018, er det ikke længere nødvendigt
at forhåndsanmelde opførelsen af sekundære bygninger (skure, carporte m.v.) til kommunen, så
længe det samlede areal af skure m.v. på grunden er under 50 m2 og man i øvrigt overholder
reglerne om afstand til skel.
Reglerne i grundejerforeningen fastsætter imidlertid fortsat, at byggeri og bygningsforandringer
skal godkendes af bestyrelsen, og at der er dele af grunden, der ikke må bebygges.
På alle grunde i foreningen er der tinglyst en deklaration, der fastsætter, at tegninger over
påtænkt bebyggelse skal forelægges grundejerforeningen til godkendelse, og at man som ejer er
uberettiget til at foretage nogen som helst bebyggelse på grunden, før en sådan tilladelse
foreligger. Der henvises desuden til § 36 i vedtægterne for grundejerforeningen.
Bestyrelsens byggeudvalg har i det forløbne år behandlet seks byggesager, spændende fra
nybyggeri over mindre bygningsforandringer til opførelse af skure, hævede terrasser mv.
To af disse byggesager har handlet om allerede gennemførte arbejder, som bestyrelsen er blevet
opmærksom på under arbejdet eller efterfølgende. Det er bestyrelsens principielle opfattelse, at
et medlem, der ikke har været opmærksom på, at byggeri kræver grundejerforeningens tilladelse,
ikke skal være bedre stillet end et medlem, der søger tilladelse inden byggeriet gennemføres.
Derfor vil en ansøgning om efterfølgende tilladelse til et byggearbejde så vidt muligt blive
behandlet på samme måde og efter samme principper som en ansøgning om et endnu ikke
gennemført arbejde, herunder f.eks. ved gennemførelse af nabohøring m.v. Principielt vil det
således ikke kunne udelukkes, at grundejerforeningen afviser at godkende et allerede gennemført
byggeri med den konsekvens, at det nye byggeri må ændres eller fjernes.
I årets løb har to byggesager omhandlet byggeri inden for de vejudlægslinjer, der er fastsat ved
tinglyst deklaration på ejendommene i området. Den generelle regel i området er, at byggeri ikke
må ske tættere på vejens midte end 9,415 meter, men Københavns Kommune, der er
påtaleberettiget i forhold til deklarationen, har i årenes løb givet dispensation til en lille håndfuld
ejendomme i foreningen til at opføre carporte m.v. inden for vejudlægslinjen.

I sager om opførelse af byggeri inden for vejudlægslinjen vil grundejerforeningen normalt betinge
sin godkendelse af byggeriet af f.eks. en carport eller et skur af, at grundejeren søger og får
kommunens dispensation til byggeriet inden for vejudlægslinjen.
Man kan se vejudlægslinjens placering på ejendommen på matrikelkortet, der f.eks. kan findes i
kommunens byggesagsarkiv på www.public.filarkiv.dk. Bemærk, at den del af grunden, der er
omfattet af vejudlægslinjen, er anført som ”vejareal” i f.eks. Geodatastyrelsens matrikelinfo
(www.mingrund.gst.dk). Denne del af grundarealet er stadig det enkelte medlems ejendom –
modsat fortovene og vejene i foreningen, som er selvstændigt matrikuleret og ejes af
grundejerforeningen.
Der henvises desuden til foreningens hjemmeside www.bghaveby.dk hvor en hensigtsmæssig
proces for bygningsforandringer for alle parter fremgår.

Henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen om partshøring af grave-tilladelser til
ledningsejere
Bestyrelsen har i foråret 2021 rettet henvendelse til kommunen for at få ændret forvaltningens
praksis med udelukkende at sende partshøringsskrivelser om gravetilladelser og påbud om
istandsættelser af vejene til medlemmerne, der bor ud til de veje, der er omfattet af en påtænkt
foranstaltning. Bestyrelsen har påpeget, at det er foreningen, der har mest brug for at blive
partshørt, i og med at det er foreningen, der ejer de veje, der skal graves i eller istandsættes, og
foreningen, der har ansvaret for vedligeholdelsen af vejene. Bestyrelsen vil meget gerne kende
kommunens planer, så vi har mulighed for at dokumentere vejenes og fortovenes tilstand inden
arbejdet går i gang. Og vi ved af erfaring, at det kan virke meget intimiderende at modtage et
istandsættelsespåbud fra kommunen, når man faktisk ikke har det direkte, økonomiske ansvar for
vedligeholdelsen af vejen foran sit hus.
Forvaltningens svar har været delvis imødekommende, men forvaltningens betingelse for at ændre
praksis er uforholdsmæssigt omstændelig, nemlig at bestyrelsen skal sende kopi af deklarationerne
for samtlige ejendomme i foreningen, selv om det er samme deklaration, der er tinglyst på alle
ejendomme i foreningen – nemlig bestemmelsen i den oprindelige købekontrakt om, at man som
ejer er forpligtet til at være medlem af foreningen og deltage i udgifterne til vedligeholdelse af
vejene.
Heldigvis har forvaltningen også åbnet mulighed for, at grundejerforeningen kan blive orienteret
om partshøringer inden for foreningens område, sideløbende med, at partshøringerne bliver sendt
til de berørte medlemmer. Bestyrelsen venter stadig på svar fra forvaltningen på det seneste brev i
sagen, og kender derfor ikke udfaldet af sagen endnu.

Utryghedsskabende aktiviteter ved plejehjemmet og børnehaven
På grundejerforeningens generalforsamling i september 2020 nævnte flere, at der tilsyneladende
foregik handel med enten hash eller hårde stoffer foran plejehjemmet på Fuglsang Allé og fra
børnehavens cykelskure. Handelen skete primært fra parkerede biler, men også fra plejehjemmets
brandtrappe ud mod Fuglsang Allé. Der havde også i foråret været problemer med udefra
kommende biler, hvis kørsel har været opfattet utryghedsskabende (hurtig acceleration, hvinende
bremser og umotiverede standsninger midt på vejen eller i kryds); muligvis knyttet direkte eller
indirekte til salgsaktiviteterne foran plejehjemmet og ved børnehavens cykelskur.

Bestyrelsen var efter generalforsamlingen i kontakt med plejehjemmets ledelse, som oplyste, at
man fra plejehjemmets side var helt klar over aktiviteterne og flere gange havde kontaktet politiet,
der havde øget patruljeringen i området. Politiet havde ved én lejlighed fundet en kniv under
brandtrappen, og plejehjemmets personale havde derfor fået instrukser om ikke at konfrontere de
pågældende, men i stedet at kontakte politiet. Plejehjemmets aftale med politiet var på dette
tidspunkt at ringe 112, hvis man observerede igangværende hærværk, og 114, hvis aktiviteterne
blot var til gene.
Ifølge plejehjemmets ledelse havde hverken nærpoliti eller SSP hidtil fået henvendelse fra beboere
på Fuglsang Allé eller de tilstødende veje.
Bestyrelsen har desuden været i kontakt med Københavns Politi, som opfordrede foreningens
medlemmer til at kontakte politiet, hvis problemerne fortsætter, gerne med observationer om
bilernes registreringsnumre og tidspunkter, hvor handelen finder sted.
Politiet kan kontaktes på et af de ovenstående numre eller til ”min betjent” i Brønshøj på tlf. 51 71
97 18, der er bemandet mellem 7 og 23. ”Min betjent” er ifølge Københavns Politis hjemmeside ”…
lokale politibetjente, der skal bringe borgere og politi tættere på hinanden og styrke trygheden
lokalt. Din Betjent vil være i tæt dialog og samarbejde med borgere og lokale aktører i deres
lokalområde. Du kan spørge Din Betjent til råds eller give oplysninger, som har med tryghed og
sikkerhed at gøre.”

Nyhedsbreve og mails fra foreningen
Udsendelsen af nyhedsbreve giver bestyrelsen mulighed for at orientere medlemmerne også
mellem generalforsamlingerne, senest i forbindelse med de utryghedsskabende aktiviteter ved
plejehjemmet og ved børnehaven på Fuglsang Allé i efteråret 2020. Nyhedsbrevene sendes til
medlemmer, der har tilmeldt sig elektronisk kommunikation med foreningen, og kan desuden ses
på foreningens hjemmeside www.bghaveby.dk. Tilmelder man sig elektronisk kommunikation, vil
man desuden få indkaldelser til generalforsamlingerne pr. e-mail i stedet for i postkassen.
Tilmelding med navn, adressen på ejendommen og e-mailadresse skal sendes til
kasserer@bghaveby.dk.

Betalingsservice
Det var desværre ikke muligt at videreføre den hidtidige aftale med Arbejdernes Landsbank om
opkrævning af kontingenter, og Grundejerforeningen har derfor måttet indgå en ny aftale om
betalingsservice med Nets, som foreningens medlemmer kan tilmelde sig. Bestyrelsen opfordrer
de medlemmer der endnu ikke har tilmeldt sig betalingsservice at gøre dette.

Regnskab for grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby
for året 2020

Indtægter
Regnskab
2019
Kontingent og indskud
Kontingent
Indskud ved ejerskifter
Andre indtægter
Rykkergebyrer vedr. kontingent m.v.
Ejendomsmæglerskemaer
Renter
Diverse indtægter

Indtægter i alt

Regnskab
2020

2020

572.184
3.600
575.784

572.185
1.500
573.685

572.185

1.300
800
607
11.364
14.072

0
1.000
6
7.430
8.436

600

589.855

582.122

Opgørelse af kontingentindtægt 2020
Enheds-/administrationsbidrag 246 enheder á 472,72 kr.
Arealbidrag 156.338,9 m2 á 3,04 kr.
50% reduktion for medlemskab på offentlig vej
12.746 m2 á 1,52 kr.
Bogført kontingent
Afrunding
Balance

Budget

116.289
475.270
-19.374
572.185
572.185
0
0

3.600
575.785

1.000
0
(1)

0
1.600
577.385

Udgifter
Regnskab
2019

Regnskab
2020

Budget
2020

Veje
Større genopretningsarbejder
Vej- og fortovsreparationer
Oprensning af vejbrønde
Teknisk rådgivning

0
99.931
9.031
0

0
56.715
22.444
0

0
108.962

2.500.000
2.579.158

145.000

8.625

8.675

9.000

1.100
5.186
29.625
0
44.536

1.495
1.698
0
0
11.869

1.000
10.000

4.000
9.806
13.806

4.000
356
4.356

10.000

3.162
684
312
2.650
6.807

2.021
722
435
0
3.177

3.600

0

2.968

0

Udgifter i alt

174.112

2.601.528

194.950

Resultat

415.743

-2.019.406

382.435

Vejfond

(2)

Forening
Kontingent andre foreninger
(3)

Forsikringer
Generalforsamling
Advokat og andre rådgivere
Gaver
Bestyrelse
Godtgørelse, formand og kasserer
Møder
Administration
Tryksager, fotokopiering m.v.
Gebyrer til pengeinstitutter
Hjemmeside
Betalingsservice

Renteudgifter

0
100.000
20.000
25.000
0

5.000
1.000
26.000
4.000
14.000

1.000
350
5.000
9.950

Aktiver:
Danske Bank
Arbejdernes Landsbank
Jyske Bank
Tilgodehavende medlemskontingent
Tilgodehavende indskud
Fællesveje og fortove (4)
Aktiver i alt

Primo

Bevægelser

Ultimo

744.775
1.017.577
744.996
0
0
0
2.507.348

-257
-100.703
-3.108
572.185
1.500
0
469.618

744.518
916.874
741.888
572.185
1.500
0
2.976.965

13.400
7.430
0
2.486.518
2.507.348

-3.546
-7.430
2.500.000
-2.019.406
469.618

9.854
0
2.500.000
467.111
2.976.965

Passiver:
Skyldige omkostninger
Skyldigt medlemskontingent
Hensættelse vejfond
Opsparing i foreningen
Passiver i alt

(1) Indtægtsførsel af overbetaling fra tidligere medlemmer til og med 2018.
(2) Hensat beløb øremærket til asfaltering mv. i forbindelse med etablering af grønne veje i foreningen.
(3) Bestyrelses- og netbankforsikringer
(4) Ejendomsvurderingen for foreningens veje, fortove og grønne arealer er bogført til nul kr.
Matr.nr. 0590 Brønshøj

(13.295 m2)

Matr.nr. 0674 Brønshøj

(10.338 m2)

Matr.nr. 0737 Brønshøj

(6.720 m2)

Matr.nr. 3463 Brønshøj

(1.346 m2)

Matr.nr. 1463 Brønshøj

(234 m2)

Vi har somValløvej
revisorer,
valgt af generalforsamlingen,
revideret
det af kassereren udarbejdede
gadeareal
-andel af den grønne
trekant
årsregnskab.
Vi har herunder forvisset os om at årsregnskabet er i overensstemmelse med bogføringen og at
det i sin helhed giver et retvisende billede af de økonomiske forhold i forbindelse med
foreningens aktiviteter i 2020 og foreningens økonomiske forhold ved regnskabsårets afslutning.
Vi er ikke bekendt med forhold indtruffet efter regnskabsårets afslutning, der kan have væsentlig
betydning for vurderingen af foreningens økonomiske situation.
Gennemgangen har i øvrigt ikke givet anledning til bemærkninger

Finn Horn, Lystrupvej 10

Michael Fogh Kristensen, Borrebyvej 34

Budgetforslag 2021

Indtægter

Budget
2021

Regnskab
2020

Kontingent og indskud
Administrationsbidrag 246 enheder á 472,72 kr. 116.289
Arealbidrag 156.338,9 m2 á 3,04 kr.
475.270
Reduktion for medlemskab på offentlig vej
12.746 m2 á 1,52 kr.
-19.374
Kontingent i alt
572.185
Indskud ved ejerskifter (300 kr.)
Andre indtægter
Rykkergebyrer vedr. kontingentopkrævning (100 kr.)
Ejendomsmæglerskemaer
Renter
Diverse indtægter

572.185
2.000

572.185
1.500

5.000
1.000
0
0

0
1.000
6
7.430

Indtægter i alt

580.185

582.122

Større genopretningsarbejder
Vej- og fortovsreparationer
Oprensning af vejbrønde
Beplantning og beskæring
Teknisk rådgivning
Vejfond
Forening
Kontingent andre foreninger
Forsikringer
Generalforsamling
Advokat og andre rådgivere
Gaver
Bestyrelse
Godtgørelse, formand og kasserer
Møder
Administration
Tryksager, fotokopiering m.v.
Gebyrer til pengeinstitutter
Hjemmeside
Betalingsservice
Renteudgifter

0
125.000
25.000
10.000
25.000
500.000

0
56.715
22.444
0
0
2.500.000

9.000
1.500
5.000
25.000
1.000

8.675
1.495
1.698
0
0

4.000
10.000

4.000
356

2.000
750
500
6.000
10.000

2.021
722
435
0
2.968

Udgifter i alt

759.750

2.601.528

-179.565

-2.019.406

287.547

467.111

Udgifter
Veje

Resultat
Opsparing i foreningen (ultimo året)

