Indkaldelse
til ordinær generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Bellishaven
Onsdag den 6. april 2016 kl. 19.30 i Rosenlundens fælleshus

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
5. Rettidige indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
9. Valg af administrator
10. Valg af 2 revisorer
11. Valg af revisorsuppleant
12. Eventuelt
Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning.
Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, jf. vedtægterne § 9, stk. 3.

22. marts 2016
Bestyrelsen

Ad. Pkt. 3: Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Driften:
Efter bestyrelsens mening var 2015 et rigtigt fornuftigt år. Der er fortsat en fin fordeling
imellem betalere, bedholdere og arbejdsdagsdeltagere i vores velfungerende gør-det-selv
ordning og vores fællesarealer fremstår flotte og velholdte. Tidligere tiders kaos i
containergården eller efter afhentning af storskrald/haveaffald har vi ikke haft noget af. Det
skyldes naturligvis, at nogle af grundejerne er flittige til at rydde op efter os alle sammen –
og tak for det. Vi udskiftede en trappe på legestativet på sidste arbejdsdag og vi vil
fortsætte med at forny legepladsen i 2016. Dermed er vi sikre på at den kan holdes fin og
sikker i mange år fremad, på et fornuftigt budget.
Bestyrelsen har sat følgende datoer for arbejdsdage i 2016: 24 april, 26 juni og 18
september.
På årets store snedag kom Anchers først og ryddede sne efter kl. 12 – hvor en af ppladserne allerede var blevet ryddet af utålmodige grundejere. På trods af denne svipser,
så er vi dog rigtigt glade for Anchers og vi vil fortsætte samarbejdet. Rydning på stier og
fortove påligger de enkelte grundejere, der kraftigt hjulpet af en mild vinter løste opgaven
fint. 2015 har også budt på meget begrænsede problemer med vand på fællesarealerne.
Om det skyldes det milde vejr, drænhullerne i plænen eller en kombination af disse ved vi
ikke.
2014 bød på en brand i vores fællesskur og for at undgå den slags uforudsete udgifter har
vi tegnet en forsikring af skuret og dets inventar. Udgiften til dette fremgår af budgettet for
2017.
Foreningens økonomi er god og sund - udgifterne til driften har været stort set uændrede
de seneste mange år. Vi kan derfor takke vores gør-det-selv ordning for endnu et stort
overskud i 2015.
Kommunen:
Vi har i årets løb kørt to sager med kommunen. Den første var deres accept af de
retningslinjer for overdækkede terrassér som vi vedtog på sidste generalforsamling. Efter
et møde erklærede kommunen, at den ville køre en naboorientering eller nabohøring i
Bellishaven, da dette havde været deres fremgangsmåde i Valmuebakken. På grund af en
stor arbejdsbyrde er dette ikke sket i 2015, men forventes at blive udført i 2016. Den
anden sag er omkring den nye affaldsordning i kommunen. Bestyrelsen har vist en
medarbejder rundt i foreningen og holdt møde med dem for, at finde den bedste løsning
for Bellishaven. Vi er blevet tilbudt de tre løsninger, som fremgår af et forslag på årets
generalforsamling.
Sommerfest:
Bestyrelsen besluttede, at den ikke ville arrangere årets sommerfest – på baggrund af en
meget lav interesse fra grundejernes side, ved forårets generalforsamling. Det medførte at
en grundejer tog initiativ til at arrangere festen og resultatet blev en rigtig god aften. Der
blev købt ind til fælles tilberedning af maden og det var en stor succes, at alle kunne spise
samtidigt. Desværre blev ikke alle grundejere inviteret til festen, hvilket var ekstra kedeligt
da foreningen ydede et økonomisk bidrag. Alle grundejere skal naturligvis inviteres til
vores sommerfest såvel som alle andre arrangementer, der kører i foreningsregi.
Bestyrelsen har fastsat d. 20 august 2016 til en eventuel sommerfest i år.

Kabel-tv:
Bestyrelsen har igennem året kigget på forskellige tests/vurderinger af tv-udbyderne og
deres pakker. Generelt ligger Yousee som den bedste og billigste udbyder for kunder, der
ønsker stort udvalg af sports- og børnekanaler. Hvis man ønsker dette, så er vores
fuldpakke med rabat hos yousee fortsat den bedste løsning. Der er dog også grundejere,
der ønsker mindre pakker, større valgfrihed og mulighed for helt at fravælge kabel-tv.
Bestyrelsen har stillet et forslag på generalforsamlingen omkring nedsættelse af et
specifikt udvalg til at undersøge dette.
Diverse:
På sidste generalforsamling blev der stillet forslag om en kollektiv tagrensning for, at få
den samlede forening til at fremstå pænere og mere harmonisk. Flere grundejere mente,
at dette var i strid med foreningens formål, der kun dækker de fælles arealer og ikke de
enkelte grundejeres matrikler. Da en kollektiv løsning dermed ikke er mulig har bestyrelsen
indhentet tilbud på rensning af etplans blokkene samt på den store toplans blok. Det er op
til de enkelte blokke at afgøre om de vil gøre brug af tilbuddet. Blokken 19, 20 og 21 har
benyttet sig af tilbuddet, men resultatet er ikke imponerende endnu.
Ad. Pkt. 4: fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Der henvises til det vedlagte ”årsregnskab 2015”.
Ad. Pkt. 5: Rettidige indkomne forslag
Der er indkommet fire forslag til generalforsamlingen – de findes sidst i dette materiale.
Ad. Pkt 6: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent (for 2017)
Der henvises til de to vedlagte driftsbudgetter. Der skal kun stemmes om ét af budgetterne
– resultatet af afstemningen om forslag 2 bestemmer hvilket.
Ad. Pkt 7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Stig fra nr. 4 modtager genvalg
Flemming fra nr. 7 modtager genvalg
Ad. Pkt 9: Valg af administrator
Anne-Mette fra nr. 46 modtager genvalg
Ad. Pkt 11: Valg af revisorsuppleant
Pia fra nr. 21 modtager genvalg

Grundejerforeningen

Bettishaven
Arsregnskab 2015
Resultatopgørelse

Kontingenter
Gebyr - ejerskifte
Gebyr - rykker
Rente indtægter
Pligtarbejde
Div. indtægter
lndtægter i alt

Honorar
Havemand
Administration
Forsikringer
Kabel-TV
Fællesarealer - ved ligeholdelse
Diverse anskaffelser
Snerydning
Andre omkostninger

Udgifter

ialt

Afskrivninger
Renteudgifter
Ordinært resultat
Henlæggelse til
særskilt ved ligeholdelse

resultat

2015

Budget

352.500,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00

352.500,00

365.500,00

352.500,00

12.000,00
5.000,00
3.042,53
1.450,00
249.441,22
13.723,64
5.775,00
1.750,00
8.994,43

12.000,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
250.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
7.000,00

301.176,82

309.000,00

3.196,00
0,00

3.196,00
0,00

61.127,18

40.304,00

23.500,00

23.500,00

37.627,18
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Grundejerforeningen

Bettishaven
2015

Balance
Aktiver
Bank
Debitorer
Periodeafgræsni ngsposter
Driftsmateriel
Aktiver i alt

note

1

note 2

421.630,60
4.000,00
0,00
0,00
425.630,60

Passiver
192.895,90
37.627,18

Egenkapital primo
Arets resultat
Eqenkapital ultimo
Henlæggelse til særskilt vedligeholdelse
"Amerikansk lotteri-fond"
Kreditorer
Passiver i alt

note 3
note 4

0,00

Afstemning

note

Debitorer

1

1.000,00
3.000,00
4.000,00

Debitorer 201 4, pligtarb.
Debitorer 201 5, pligtarb.
Debitorer, Ultimo

note 2

Driftsmateriel
Driftsmateriel, primo
Arets anskaffelse, netto
Arets afskrivning
Driftsmateriel, ultimo

201.700,00
3.407,52
0,00
425.630,60

STIGA

3.196,00
0,00
3.196,00
0,00

,lEt? ,

/.:f, Lltt

Henlæggelse til særskilt vedligeholdelse
Saldo ved årets begyndelse
Arets indbetalinger
Arets udbetalinger (jf. udgifter)
Saldo ved årets slutning

note

3

179.200,00
23.500,00
0,00
201.700,00

"Amerikansk Lotterifond"

note 4

Saldo ved årets begyndelse
Aretsbevægelser, netto
Saldo ved årets slutning

3.407,52
0,00
3.407,52

Foranstående regnskab er udarbejdet ioverensstemmelse med førte kasseklader
og foreliggende bilag.
Vallensbæk, den 2113 - 2016

Anne-Mette KrUger Ha
Administrator

Revisionspåtegning
Vi har revideret regnskabetfor 2015 og fundet det i overensstemmelse med
bogføringen og de foreliggende bilag.
Vallensbæk, den 2113 - 2016

Henrik L. Olsen (nr.
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Driftsbudget
Resultatopgørelse

Kontingenter
Gebyr - ejerskifte
Gebyr - rykker
Rente indtægter
Pligtarbejde
Div. indtægter
Indtægter i alt

Honorar
Havemand
Adminstration
Forsikringer
Kabel-TV
Fællesarealer - vedligeholdelse
Diverse anskaffelser
Snerydning
Andre omkostninger
Udgifter i alt
Afskrivninger
Henlæggelse til særskilt vedl.
Resultat

Regnskab 2015

Budget 2016

Budget 2017

176.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

352.500,00

352.500,00

176.250,00

352.500,00

352.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12.000,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
265.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
7.000,00

12.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
270.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
7.000,00

0,00

324.000,00

330.000,00

3.196,00
23.500,00
149.554,00

23.500,00
5.000,00

0,00
23.500,00

-1.000,00

Driftsbudget
Resultatopgørelse

Kontingenter
Gebyr - ejerskifte
Gebyr - rykker
Rente indtægter
Pligtarbejde
Div. indtægter
Indtægter i alt

Honorar
Havemand
Adminstration
Forsikringer
Kabel-TV
Fællesarealer - vedligeholdelse
Diverse anskaffelser
Snerydning
Andre omkostninger
Udgifter i alt
Afskrivninger
Henlæggelse til særskilt vedl.
Resultat

Regnskab 2015

Budget 2016

Budget 2017

176.250,00
-

352.500,00

376.000,00

176.250,00

352.500,00

376.000,00

-

12.000,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
265.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
7.000,00

12.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
270.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
7.000,00

-

324.000,00

330.000,00

3.196,00
23.500,00
149.554,00

23.500,00
5.000,00

Bestyrelsen vil gerne stille forslag på G/F om, at hæve beløbet for fonden til særligt
vedligehold med 500,00 kr/år fra 2017

47.000,00

-1.000,00

Indkomne forslag
Forslag nr. 1: Overførsel fra egenkapital til kontoen for særskilt vedligehold.
Egenkapitalen i Bellishaven er nået op på 220.523 kr. – hvilket er langt mere end vi
behøver likviditetsmæssigt. Bestyrelsen foreslår, at vi flytter 100.000 kr. over til kontoen for
særskilt vedligehold. Formålet er at sikre, at opsparingen går til større vedligeholdelses
opgaver og ikke eroderer bort til driften af foreningen.
Forslag nr. 2: Øgning af betalingen til kontoen for særskilt vedligehold.
Bestyrelsen vil gerne foreslå, at vi hæver den årlige betaling til kontoen for særskilt
vedligehold med 500 kr. Det indebærer en stigning i det årlige kontingent til
grundejerforeningen til 8.000 kr. fra og med 2017.
Da kontoen for særskilt vedligehold blev diskuteret på sidste generalforsamling var der
stor tilslutning til ordningen og forståelse for, at vi behøver en væsentlig opsparing for at
være forberedt på de store vedligeholdelsesopgaver som fremtiden vil bringe. Ved at
hæve betalingen fra 500 til 1.000 kr. årligt sikrer vi en hurtigere opsparing og sørger for, at
de som slider på fællesarealerne i dag også er med til at betale for det fremtidige
vedligehold.
Forslag nr. 3: Nedsættelse af et kabel-tv udvalg.
Der er opbrud i måden vi ser fjernsyn på og det kombineret med de seneste års ublu
prisstigninger fra YouSee har gjort foreningens kabel-tv løsning til et varmt emne.
Grundejerne efterspørger lavere priser og større valgfrihed (inklusive muligheden for helt
at fravælge kabel-tv). Vores kabel-tv anlæg er 23 år gammelt og kan ikke håndtere
valgfrihed i sin nuværende form. Vores opkrævningsmetode, hvor kabel-tv betales som en
del af foreningskontingentet og hentes ind via kommuneskatten fungerer heller ikke med
differentierede løsninger.
Hvis vi skal ændre vores nuværende løsning til noget andet og bedre, så vil det
sandsynligvis kræve en ombygning af anlægget og en udskillelse af kabel-tv fra vores
foreningsøkonomi. Bestyrelsen finder derfor at dette arbejde håndteres bedst af et udvalg
med grundejere, der har større indsigt og engagement end bestyrelsen. Vi foreslår, at der
nedsættes et udvalg, der kan undersøge mulighederne, afstemme forventningerne med
grundejerne og komme med forslag til en fremtidig kabel-tv løsning for Bellishaven.
Forslag nr. 4: Indstilling til Vallensbæk kommune omkring fremtidig affaldsordning.
Vallensbæk kommune indfører en ny affaldsordning i 2016. Ordningen indebærer at alle
husstande i kommunen skal sortere deres genanvendelige affald fra restaffaldet. Der skal
sorteres i syv fraktioner: madaffald, restaffald, plastik, papir, glas, metal og farligt affald.
Der kan læses mere om ordningen her: http://www.vallensbaek-affald.dk/nyaffaldsordning-2016.
Vi er blevet kontaktet af kommunen og efter en besigtigelse vores arealer og en dialog
med bestyrelsen er vi blevet tilbudt tre løsningsmodeller. De tre modeller vil koste det
samme for grundejerne. Bestyrelsen har besluttet, at vi vil stemme imellem de tre modeller
på generalforsamlingen og meddele resultatet til kommunen. Der er ikke 100% garanti for
at de vil følge vores beslutning, men de vil i videst omfang følge vores ønsker. Vores valg
vil være bindende – vi kan ikke skifte model senere.
Alle husstande i Bellishaven skal have en 240 liter beholder til rest-/madaffald og en 21
liter boks til farligt affald. Disse beholdere tømmes ugentligt.

Løsning nr. 1 Individuelle beholdere

Ud over den obligatoriske 240 liter beholder vil hver husstand få to 240 liter beholdere til
glas/metal og plastik/papir. Plastik/papir tømmes hver 3. uge og glas/metal hver 8. uge.
Hvis man ikke producerer så meget affald kan to naboer dele beholdere, således at de
hver kun skal have to beholdere. Man kan også vælge lidt mindre beholdere på 190 liter.
Fordelene er bekvemmelighed og høj genanvendelse, da beholderne står lige udenfor
døren.
Ulemperne er at de stjæler plads og ikke er for kønne.
Løsning nr. 2 Beholdere på containerplads

Vi kan udvide vores containerplads, således at der er kan være ca. 8x660 liter containere
med glas, metal, papir og plastik.
Fordelene vil være æstetiske da vi slipper for to af beholderne ved husstandene.
Ulemperne er den lange afstand til containerne og dermed mindre genanvendelse. Man
skal også opbevare sit affald derhjemme imellem turene til containerpladsen. For
beboerne tæt på containerpladsen kan der muligvis komme lidt lugtgener. Hvis der ikke
sorteres korrekt og affaldet ikke afhentes, er det foreningens ansvar.
Løsning nr. 3 Offentlige kuber

Vi kan lade kommunen opstille fire offentlige 2.000 liter kuber til glas, metal, papir og
plastik der hvor vores nuværende containerplads ligger. Kommunen vil være ansvarlig hvis
der ikke sorters korrekt og de vil stå for vedligeholdelsen.
Fordelene vil være æstetiske da vi slipper for to af beholderne ved husstandene.
Ulemperne er den lange afstand til containerne og dermed mindre genanvendelse. Man
skal også opbevare sit affald derhjemme imellem turene til containerpladsen. For
beboerne tæt på containerpladsen kan der muligvis komme lidt lugtgener. Der kan
selvfølgelig også komme svineri omkring kuberne, da de er offentlige.

