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lndkaldelse
til ordinær generalforsamling 201 9 i Grundejerforeningen Bellishaven
Torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.30 i Campus, Pilehaveskolen

Dagsorden if ølge vedtægterne

1.

Valg af dirigent

10.

Valg af administrator

:

2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Rettidige indkomne forslag
7. Valg af formand for bestyrelsen (kun ulige år)
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
'll.Valgaf2revisorer

2.Y alg af revisorsuppleant
13. Eventuelt
1

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning.
Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, jf. vedtægterne § 9, stk. 3.

6. marts 2019
Bestyrelsen

Ad. Pkt. 3: Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Årets gang
I 2078 har vi i bestyrelsen haf gang i rigtig mange aktiviteter, hvor især parkering og dræning har

krævet meget tid.
Parkering pladser

eller mangel på samme - fylder rigtig meget for mange beboere i Bellishaven.
Vi hr derfor været i dialog med kommunen igennem hele året, med forskellige forslag til hvordan
vi kan forbedre parkerings forholdene. Vi har foreslået ændringer at reglerne for parkering i
Blomsterengen, samt diskuteret dette i forbindelse med årets dialogmøder med kommunen. Alt
sammen uden held - kommunens holdning er, at vi må udvide med parkerings arealer på
Grundejerforeningens fællesarealer. Dette er vi i mode - vi vil ikke nedlægge grønne områder for
at lave parkeringspladser- der må være andre muligheder.

-

Vi har dog fået oprettet to handicap p-pladser med kommunens hjælpl
På sidste års generalforsamling blev

det besluttet at bestyrelsen enten skulle få udført en dræning
gennemføre
af området eller
en undersøgelse af hvordan dette kunne/skulle gøres. Der blev
vedtaget beløb til dette arbejde og vi har derfor haft et rådgivende ingeniør firma til at hjælpe os
med dette. Efter disse undersøgelser og ansøgning om tilladelse til udførelse af arbejdet, fik vi
endelig en godkendelse fra Vallensbæk Kommune d. 18. januar i år og derefter et tilbud om pris
for udførelse af arbejdet. Desværre fik vi så et afslag på dette d. 14. februar fra lshØj Kommune

efter dialog med Hofor der ikke ville acceptere løsningen. Dette betyder, at vi lige nu ikke har
noget forslag til en løsning - måske er det den enkelte husstand der selv må sørge for det?
Vores nye YouSee aftale trådte i kraft, så nu har alle frit tv valg. YouSee blev forsinkede med dette
arbejde, så vi fik alle Fuldpakken til prisen for Grundpakken i 1. kvartal.

Vi er endvidere i gang med at opfriske og opdatere vores hjemmeside

Årets drift
Vi har igen haft et aktivt år med bla. udskiftning af beplantning i bedene, sprøjtning af p-pladser
for ukrudt og25 års jubilæumsfest.

Dette betyder, at vi igen i år har et rigtig fornuftig Økonomiske resultat, men denne gang med et
underskud på kr. 4.955 mod et budgetteret overskud på kr. 1.050, altså en negativ budget
difference på kr. 6.000. Set i lyset af, at vores jubilæumsfest kostede de kr. 15.000 der blev afsat
på generalforsamlingen (men ikke på budgettet pga. vores" skæve" budget periode)samt ca. kr.
4.000 ekstra til vores fællesarealer, er dette både forklaret og fuldstændig acceptabelt.
Vi har derudover betalt kr. 25.000 til YouSee fra kontoen for særlig vedligehold, til vedligehold og
ombygning af vores gamle TV-anlæg samt kr. 10.000 til nye planter på p-pladserne, da de gamle
gik ud.

Alt dette betyder, at vi ved udgangen af 20!8, havde vi en samlet egenkapital på kr. 500.683,
hvoraf kr. 337.000 er til de særskilte udgifter. Administratoren vil komme bærmere ind på både

regnskab og budget, men generelt ser vores Økonomi rigtig sund ud og vi kan tillade os at være
meget tilfredse med dette.

Arbejdsdage
Vi har (som sædvanlig) afholdt tre arbejdsdage i løbet af 2OtB og igen, alle sammen med et flot
fremmøde. Det er dejligt at se alle de aktive mennesker og det har stor betydning for vores
fællesarealer, men også for det sociale samvær i Grundejerforeningen samt vores økonomi. Vi har
i år ikke fjernet ukrudt på p-pladserne, da vi i 2018 valgte at få sprøjtet disse. Dette har vi
overvejet at droppe i2Ot9, da vi har en ide om, at denne sprøjtning har været skyld idØde
hækkeplanter. Vi har også flytte klipningen af hækkene ved p-pladserne, efter en snak med
gartneren. Der skal lyde en stort tak til alle deltagerne - det er en stor hjælp. Havedagene i 2019
bliver den 28. april, 16. juni og 22. september.

Fællesarealer
Husk også, at det er den enkelte husstands opgave at sikre, at hække er klippede, ukrudt på

sti/fortov foran og bag ved parcellen er under kontrol samt at det hele generelt ser ordentlig ud. Vi
har et fælles ansvar for at holde Bellishaven ren og attraktiv. Reglerne er klart beskrevet i
Deklarationen og vores vedtægter der begge er på vores hjemmeside, samt på Vallensbæk
Kommunes hjemmeside

25 års jubilæum i 20L8
Bellishaven fyldte 25 år i 2018 og vi havde en rigtig god og festlig dag. Vores festudvalg havde
sørge for aktiviteter i løbet af dagen, og et rigtig godt arrangement om aftenen med spidstegt
pattegris, vin, osv. I løbet af dagen var rigtig mange af jer med til at sætte telt op, og et utal af
kulørte lamper til at fuldende stemningen ! Tak til festudvalget og til alle jer der mødte op og
gjorde dagen rigtig festlig.
Den "almindelige" sommerfest vil i 2019 blive afholdt d. 17. august.

Bestyrelsesmøder
Vi afholder bestyrelsesmøder ca. hver anden måned og datoerne vil typisk stå i et af vores
informationsbreve. Man er meget velkommen til at komme med input, forslag og spørgsmåltil
bestyrelsen så vil vi behandle dem på disse datoer (8. april, 3. juni, 9. september og 4. november
er foreløbige datoer i resten af 2019).

Bestyrelsen
Som man kan læse under valg af formand, modtager Søren ikke genvalg, primært pga. meget
arbejde. Da vi i bestyrelsen mener, at vi har gang i rigtig mange aktiviteter, har vi diskuteret, om
det var muligt at fortsætte dette arbejde, i en lidt andet konstituering, men med samme
bestyrelse. Rune har derfor indvilget i at stille op til formand, S6ren som bestyrelsesmedlem og
Willie modtager genvalg.

Det skal understreges, at dette er bestyrelsens forslag, men alle er selvfølgelig mere end velkomne
til at stille op og komme med modforslag.

Ad. Pkt. 4: fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Der henvises til det vedlagte "Resultatopgørelse 01101-2018 -31I12-2018".
Ad. Pkt. 5: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent (for 2020l.
Der henvises til Driftsbudget for 2020.
Ad. Pkt. 6: Rettidige indkomne forslag
Der er indkommet 2 forslag til generalforsamlingen

- de findes sidst i dette materiale.

Ad. Pkt. 7: Valg af formand
Søren Jacobsen nr. 43 modtager ikke genvalg
. bestyrelsen foreslår Rune Tychsen fra nr. 45
Ad. Pkt, 8: Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Willie Jensen fra nr. 29 modtager genvalg
Rune Tychsen fra nr. 45 modtager genvalg
. bestyrelsen foreslår Søren Jacobsen fra nr. 43, hvis Rune bliver valgt til formand
Ad. Pkt. 9: Valg af bestyrelsessuppleanter
Nuværende:
Carsten Larsen fra nr.21
Peter Mehlsen fra nr. 44

Ad. Pkt. 10: Valg af administrator
Nuværende:
Anne-Mette Kruger Hansen fra nr. 46

Ad. Pkt. 11: Valg af to revisorer
Nuværende:
Henrik L. Olsen fra nr. 13
Henning Bendixen fra nr. 39

Ad. Pkt. 12:.Yalg af revisorsuppleant
Nuværende:
Pia fra nr.21

Ad. Pkt. 13: Eventuelt
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Saldobalance for perioden 01.01.18 - 31.12.18
Nr.

Navn

Perioden

År

til dato

RESULTATOPGøRELSE

Omsætning
1010

Kontlngenter

1020

Arbeldsdage

1021

Kabel-TV indtaegter

Omsætning i alt

-77.550,00

-7t.550,4O

- 1 3.000,00
-155.685,64

-

13.000,00

- 1 55.685,64

-246.23s$4

-246.235r64

157.905,84

157.905,84

Direkte omkostninger
1310

Kabel-TV udgifter

1320

Fællesarealer - vedligeholdelse

1321

Sommerfest 25 års jubilæum

15.A77,50

L5.077,50

Henlæggelse til særskilt vedligeholdelse

23.500,00

23.500,00

1

325

1,340

19. 103,1

I

19.103,1

,,

1ji

Havemand

5.000,00

5.000,00

Snerydning

2.000,00

2.000,00 /

Direkte omkostninger i alt

222.586.4s

222,586t45

Daekningsbidrag

-23.649tlg

-23.649,L9

2.674,36

2,6t4,36

Kapacitetsomkostninger
Salgs- og rejseomkostninger

Autodrift - personbiler
Lokaleomkostninger
.Administrationsomkostninger
3644

Adm. kabel-TV

3628

Gebyrer

739,25

7?O ?C

3640

Honorar

12.000,00

12.000,00

3550

Forsikringer

3.30s,94

3.305,94

3663

Kontingenter

6.657,00

6.657,4O

398,75

398,7s

2.889,00

2.889.00

28.604,3O

28.6O4,3O

4.955,11

4.955,11

4.955,LL

4,955f 11

4.955,11

4,955,11

4.955,11

4.955,11

3664

Hjemmeside

3670

Generalforsamling. bestyrelsesmøder

Administrationsomkostninger i alt
Resultat før afskrivninger

Afskrivninger
Resultat før renter
Renteindtægter
Renteudgifter
Resultat før ekstraordinære poster
Ekstraordinære poster
PERIODENS RESULTAT
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År til dato

Perioden

Navn
AKTIVER

Anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler
Driftsmidler & inventar
Edb-anlæg
Deposita

Omsætningsaktiver
5600

Debitorer

'9,000,00

5650

Andre tilgodehavender

28.12A,60

5820

Bankkonto 5905 256

5830

Bankkonto 4394 24L 879

3BB

',,
j
135,229,73 /
0,00

28.128,60

-25.A83,71
-1

337,325,00 ../

1.375,00

Omseetningsaktiver i alt

-17.33O,11

5OO.683,33

AKTIVER T ALT

-17,33O,lt

5O0,683,33
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Nr.

Navn

Perioden

År til dato

0,00

-168,313,44

PASSIVER
EGENKAPITAL

6110

Kapitalkonto, primo

Periodens resultat

4.955tLL

,t*

4.g55,tL "/

Hævninger, netto:
EGENKAPITAL

I

ALT

4.955,11

-153.358,33

11.375,00

-337 .32s,O0

1,000,00

0,00

L2.375,OO

-337.325,00

17,330,11

-50O.683,33

O,OO

o,oO

GÆLD

6750
6800

!

Henlaeggelsetilsærskiltvedligeholdelse
Kreditorer
Moms og afgifter
GÆLD

I

ALT

PASSIVER

I

ALT

Nulkontrol

Foranstående regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med førte kassekladder
og foreliggende bilag.

Vallensbæk, den 06.03.2019

Anne-Mette KrUger Hansen
Administrator

Revisionspåtegning
Vi har revideret regnskabet for 2018 og fundet det i overensstemmelse med

bogføringen og de foreliggende bilag,
Vallensbæk, den 06.03.2019

Henrik L. Olsen (nr. 13)

Pia Larsen (nr. 21)
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Grundejerforeningen

Bettishaven

Driftsbudget
Resultatopgørelse
Kontingenter
Gebyr - ejerskifte
Arbejdsdage
Kabel-TV
Indtægter i alt

f,egnskab 2018
I

|t_
|
|

Budget 2018

77.550,00

77.550,00

13.000,00
155.685,64

10.000,00

246.235,64

87.550,00

I

Budget 2019

]

|

Budget 2020

77.550,00

77.550,00

10.000,00
112.800,00
200.350,00

10.000,00
123.400,00
210.950,00

I

I

|

Kabel-TV
Fællesarealer - vedligeholdelse
Sommerfest 25 års jubilæum
Henlæggelse til særskilt vedl.
Havemand
Snerydning
Diverse anskaffelser

157.905,84
1

9.1 03,1

1

15.077,50
23.500,00
5.000,00
2.000,00

ialt

222.586,45

Honorar
Forsikringer
Kontingenter
Adminstration øvrige

12.000,00
3.305,94
6.657,00
6.641,36

Foreningsomk.

Administrationsomk. i alt

28.604,30

1

,,u.oouoo

12.800,00
15.000,00

125.700,00
rs.ooo,oo

I

I

,a.uoo,oo
s.ooo,oo I
r o.ooo,oo I
s.ooo,oo
I
58.500.00 I
I

',r.ooo,oo I
g.ooo,oo I
z.ooo,oo
o.ooo,oo

I
I

28.000,00

23.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

,r.uoo,oo
s.ooo.oo
s.ooo,oo
s.ooo.oo

-4.955,11

12.000,00
3.000,00
7.000,00
11.000,00

33.000,00

Kabel-TV i alt (el antenne)

2.220,20

Adminstration øvrige:
Adm. Kabel-TV
Gebyrer
Hjemmeside
Generalforsamling, best. møder
Administration ialt

2.614,36
739,25
398,75
2.889,00
6.641,36

1.050,00 |

I

I
!

I

166.300,00

1',.',.',.:l
a.soo.oo !
z.ooo,oo I
a.soo,oo I

31.000,00

|

Arets resultat

I

|

1.050,00

750.00

I

Punkt 6: Rettidige indkomne forslag
Forslag nr. 1: Ændring af kontingentsbetalingsterminer fra 2020
Det er et ønske fra Vallensbæk Kommune, som opkræver vores kontingent sammen med
ejendomsskatten, at opkrævningen ændres, således at hele kontingentet opkræves
sammen med 1. rate.
Samtidig er kontingentet, uden betaling til YouSee kabel-TV, så lille (kr. I .650,00 i 2018),
at det ikke længere er nødvendigt, at dele det i de to rater som vi har pt.
Jeg forslår derfor, at hele kontingentet fra 2020 og indtil andet besluttes, betales til fulde
1. rate sammen med kommunens ejendomsskat.

Med venlig hilsen
Anne-Mette Kruger Hansen
Administrator, Bellishaven 46

i

Forslag nr.2: Ændring af kontingentsbetalingsterminer fra 2020
Forslag om forbedring af skiltning i G/F Bellishaven

Undertegnede stiller hermed forslag om, at skiltningen i Bellishaven enten udskiftes eller
opdateres, således det ikke kun er PostNord, der kan finde rundt i området.
I brochuren "synlige adresser - Danmarks vigtigste vejviser", der forefindes på
står der
https://www.vallensbaek.dk/service-bolig-og-byggeri/ejerboligisynlige-husnumre
jeg
jeg
så hurtigt kunne finde frem til min egen
ikke var stedkendt, ville
bl.a. "Hvis
adresse?".

For mit vedkommende er svaret "nej". Det samme gør sig gældende for min
omgangskreds og jeg ser ugentlig div. bude, fragtfirmaer og privatpersoner, der også
kæmper med at finde rundt i vores ejerforening.
Der hænger pt. en falmet oversigt i porten, men eftersom de færreste gæster og bude
parkerer i rundkørslen, viljeg ikke mene, at denne oversigt er meget bevendt. Det er
derimod min opfattelse, at folk primært ankommer til parkeringspladserne overfor hhv.
Valmuebakken og Rosenlunden.
Den optimale løsning vil i mine øjne derfor være, at der på disse steder forefindes en
komplet oversigt over alle husnumre i ejerforeningen samt en "Du-Er-Her"-prik (se
nedenstående billeder for eksempel).

Alternativt bør alle skilte tjekkes for, om de er synlige og hensigtsmæssigt placeret - med
folk, cjer ikke kencjer området in meirie. Fx viljeg mene, at skittene ved parkeringsplacisen
overfor Valmuebakken kan placeres mere optimalt.

ffi§
Kim Goldbæk, nr.46

