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Referat af bestyrelsesmøde i GEH 27.05.2021
Deltagere: Jørgen Sterner, Johanna Sterner, Stine Tarhan, Bjørn Rasmussen, Inger Johansen, Lars
Christensen, Gitte Østergaard Nielsen.
Mødet blev holdt hos Lars og Gitte (referent)
1. Godkendelse af referat fra 25.03.2021
Referatet blev godkendt.
2. Nyt fra formanden
Jørgen kunne oplyse, at der kun har været en enkelt reaktion på det udsendte orienteringsbrev om
varmepumper.
Der vil gå mindst tre år, inden fjernevarmeprojektet når til vores område, og der vil
da være en overgangsperiode på minimum 9 år, hvis man ønsker at beholde gasopvarmning.
Lars spurgte, om også luft til luft-opvarmning skal godkendes af kommunen. Dette vil Jørgen
undersøge.
I fire ud af de fem sager om faste hegn, sager rejst af kommunen, er der nu givet dispensation.
Kommunens tolkning af lokalplanen er bemærkelsesværdig i det tilfælde, hvor et fast hegn, rejst
tilbagetrukket fra vejen, er godkendt. Af lokalplanen fremgår det, at der mod vej kun må være
levende hegn.
3. Nyt fra Kassereren
Lars kunne fortælle, at der har været ganske få og små transaktioner, og at der aktuelt er ca.
47.000 kr. i kassen. Grundet coronaen er generalforsamlingen udskudt til august, og der har derfor
heller ikke været opkrævet gebyrer for dette år, men når det sker, vil der være yderligere ca. 40.000
kr. i foreningens kasse.
4. Nyt fra Vejlauget
Stine oplyste, at det hidtidige firma ikke længere ønsker at påtage sig fejningsopgaven, måske fordi
vores område og dermed opgaven er for lille, og fordi Vejlauget ønsker mulighed for en varsling, så
beboerne kan nå at flytte deres biler.
Vejlauget vil kontakte det firma, der i forvejen fejer i vores nabokommuner.
I øvrigt fejede kommunen deres veje i området for ganske nylig.
5. Grønne arealer og haver
Tidligere har Signe og Anne-Sophie henvendt sig til bestyrelsen for at foreslå at benytte dele af
plæneområdet til ’naturblomster’, helt i forlængelse af Henrik Goldschmidts forslag. De tre har nu
kontakt med hinanden om det.
Signe og Anne-Sophie vil blive oplyst, at der er planer om at opstille få legeredskaber på plænen.
Seneste henvendelse fra de to kvinder handler om etablering af insekthoteller, idet de foreslår at
afholde en workshop og søger bestyrelsen om et bidrag. Bestyrelsen bakker også op bag dette fine
initiativ og vil tilbyde op til 3.000 kr. til dets realisering. Fakturaer skal sendes til kassereren, og hvis
beløbet måtte overskride de 3000 kr., ønsker bestyrelsen at blive inddraget. De vil kontakte
kommunen om det, og erfaringsmæssigt sker der ofte først noget, når der tages direkte kontakt til
borgmester Osmani.
Johanna nævnte, at det kunne være fint, om der også på plænen på sigt rejses et insekthotel, så
børn - og voksne - kan lære mere om insekter.
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6. Legepladsprojektet
Projektet med at opstille legeredskaber for 3-6-årige børn på plænen har været i gang længe, men
er af flere årsager gået i stå.
Nu har Bjørn fra bestyrelsen, som satser på, at det nu skal ske noget, kontaktet Marie om det og har
i øvrigt besøgt legepladser for at få gode idéer. Det er Bjørns – og den øvrige bestyrelses holdning at der skal være tale om redskaber, der kan aktivere børnene, fx en rutsjebane og en gynge.
Jørgen har igen kontaktet naboforeningerne om sagen, og ud over Marie sender Egegaarden Dan
Bæhlum som repræsentant. Da også Louise i vores forening er interesseret, består udvalget af i alt
fire personer. Læsøvej er ikke interesseret i projektet.
Jørgen ser tre problemstillinger:
1. For at få projektet i gang, skal der tages stilling til, hvilke legeredskaber der skal anskaffes og
indgås aftale med en leverandør.
2. Der skal gives endelig tilladelse fra kommunen, som ejer området. Osmani har tidligere givet
grønt lys, og kommunens nuværende kontaktperson er også positiv over for projektet og
anbefaler i øvrigt, at man kan lade sig inspirere af Lindevangens Legeplads,
3. Økonomien skal på plads.
Økonomi: Bestyrelsen vedtog, at der bevilges op til 40.000 kr. til projektet.
Jørgen og Johanna har afsendt en fondsansøgning til Danske Banks lokale fond, hvor de har søgte
om 25.000 kr. til projektet. Der sagsbehandles i løbet af sommeren. Også Johannes Fogs Fond kan
søges. I tilfælde af, at der bevilges fondsmidler, vil projektet billiggøres tilsvarende for foreningen.
Proces: Bjørn bliver som en selvfølge formand for det lille udvalg, idet det er vores forening, der
både økonomisk og administrativt vil stå for projektet. Bjørn kontakter snarest Marie og dernæst de
øvrige i udvalget.
Udvalget har helt frie hænder til at vælge redskaber og indgå aftale med en entreprenør.
Når kommunen skal inddrages, tager Jørgen del.
Først når der er indgået aftale med en entreprenør, vil de to andre foreninger blive orienteret og
også opfordret til at bidrage økonomisk. Desuden kontaktes de beboere, der bor omkring plænen
om projektet.
7. Facebook-gruppe
På martsmødet i bestyrelsen blev det understreget, at der kun sendes meddeler ud fra bestyrelsen
til alle, når et emne har almen betydning og interesse.
I mindre sager om fx fundne og bortkomne sager, ting til salg, ting til kortvarigt lån/udlån osv. vil det
være hensigtsmæssigt at benytte en Facebook-gruppe. Dette er aktualiseret, da Signe og AnneSophie gerne vil søge eventuelle interesserede i foreningen til projektet vedr. insekthoteller.
Lars vil oprette og være tovholder på en sådan lukket facebook-gruppe for beboerne i vores
forening under navnet Egegaardens Haveby.
Johanna laver et udkast til foreningens medlemmer om dette initiativ.
8. Deklarationen om fælles kloakledninger
Foranlediget af en aktuel sag på Sjællandsvej er bestyrelsen blevet bedt om vejledning med hensyn
til, hvordan udgifterne til reparationer på kloakrørene fordeles mellem parterne. For rækkehusene er
kloakrørene koblet sammen to og to, så de bl.a. er fælles om en 1 meter samlebrønd.
Konstruktionen kan give anledning til tvivl om, hvordan regningerne fordeles ved problemer som
f.eks. rotter eller forstoppelse. I en deklaration fra 1940 hedder det:
"Stikledningerne, der i øvrigt skal lægges på den måde og forsynes med de brønde etc., som forlanges af
Sognerådet og dettes tilsynsførende, skal vedligeholdes af ejeren af de huse, hvortil de hører i fællesskab, og
ejeren af de ejendomme, hvorover ledningerne lægges er pligtige til enhver tid at tåle, at der foretages
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opgravning for eftersyn eller reparation af ledningerne, uden at de herfor har krav på nogen som helst
erstatning i den anledning."
Formuleringen "skal vedligeholdes af ejeren af de huse, hvortil de hører i fællesskab" er uklar, idet
den ikke afgrænser, hvilke rør og brønde der er fælles og hvilke private. Princippet for rørføringen
ses i dette eksempel:

I bestyrelsen var der enighed om, at det vil være gavnligt at udsende et orienteringsbrev, for dels
skal der opfordres til at tegne en rørforsikring (evt. uden selvrisiko) - både huse og rør er meget
gamle - og dels skal det være klart, at et forsikringsselskab straks skal kontaktes ved en opstået
rørskade, så selskabet med det samme kan tage over, kontakte reparatører og også afgøre
betalingsspørgsmålet. Nabostridigheder kan i modsat fald nemt opstå i sådanne sager.
9. Generalforsamling og sommerfest
Generalforsamlingen finder sted lør. den 21. august, forud for sommerfesten. Henrik Goldschmidt er
tovholder for festen, men Jørgen udformer en skrivelse, som kan sendes ud med henblik på at få
nogen til at melde sig til festudvalget.
10. Eventuelt og næste møde
De mange parkerede biler på vores veje bliver et større og større problem. Mange af ejendomme
har efterhånden to biler, og adskillige benytter ikke den lovpligtige parkeringsplads foran huset, men
benytter i stedet vejen. Af de 86 parceller har i alt 76 en overkørsel ud til vejen. Alle disse har pligt til
at have en parkeringsplads foran huset. Kun ti parceller har ikke en sådan overkørsel og derfor
heller ikke denne pligt.
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Men mange med parkeringspladspligt lader bilen stå på vejen.
Jørgen vil udforme en skrivelse om bestemmelserne og om problemet.
Affaldsindsamlingsdagen den 17. april forløb meget fint og coronasikkert under Sørens ledelse med
i alt 19 voksne og 8 børn som deltagere, herunder deltagere fra Egegaarden. Søren har
efterfølgende meldt, at der blev indsamlet 20 kg. affald.

Næste møde holdes onsdag den 18. august kl. 19.30.

