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lndkaldelse

til ordinær generalforsamling 201 7 i Grundejerforeningen Bellishaven

Mandag den f 3. marts 2017 kl. 19.30 i Rosenlundens fælleshus

Dagsorden ifø lge vedtægterne:

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 formand for bestyrelsen
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

8.a. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år da Annette nr. 47 flytter pr. 114-2017

9. Valg af 2 besh/relsessuppleanter
1 0. Valg af admintstrator
11.Valg af 2 revisorer
1 2. Valg af revisorsuppleant
13. Eventuelt

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, jf. vedtægterne § 9, stk. 3.

2T.februar 2017

Bestyrelsen



Ad. Pkt. 3: Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Bestyrelsens Beretning for 2Ot6/2017 på generalforsamlingen 2017

Årets start
Bestyrelsen fik en noget turbulent start på perioden, da vi jo alle blev valgt på den ekstraordinære

generalforsamling i april- uden på forhånd at have stillet op eller at have noget med baggrunden

for den ekstraordinære generalforsamling at gøre. Så først og fremmest viljeg hermed takke for

indsatsen hos de fire bestyrelsesmedlemmer.

Årets drift
Vi har haft et aktivt år med en del ekstraudgifter til både beplantning og ny rutschebane, men det

Økonomiske resultat er alligevel rigtig fornuftigt, med et overskud på ca. kr. 19.000. Derudover har

bestyrelsen besluttet, at oprette en konto til vores hensættelser til særskilte aktiviteter, således at

vi nu har en konto til daglig drift samt en til de særskilte hensættelsei. Dette bør sikre, at vi

fremover kommer i diskussion om hvorvidt pengene er der eller ej. Ved årets (2016) udgang havde

vi en egenkapital på kr. 468.291,55, hvoraf kr. 325.200 er til de særskilte udgifter. Administratoren

vil komme bærmere ind på dette ligesom hun kan opdatere os på det nye regnskabssystem der

betyder at udseendet er ændret i forhold til tidligere. Generelt ser vores Økonomi rigtig sund ud,

men der er også potentielt store udgifter foran os.

TV-udvalg
TV-udvalget som blev nedsat på sidste års generalforsamling, har fået afdækket nogle fakta, men

vi er stadig ikke i en situation hvor der er LOO% klarhed over muligheder og priser. Vi skal på

generalforsamlingen stemme om nogle alternativer, der spænder fra helt at droppe YouSee kabel

TV til at fortsætte som i dag. Den helt grundlæggende forskel bliver, at vi som grundejerforening

ikke længere er bundet af en kollektiv aftale. Det vi nu skal beslutte kan få både praktiske og

økonomiske konsekvenser for beboerne i Bellishaven - naturligvis afhængig af hvilken løsning vi

beslutter os for. Helt essentielt er det, at med større frihed ivalget bliver der naturligvis også flere

ting den enkelte beboer selv skal undersøge, tage stilling til samt betale for.

Affaldsordningen
Affaldsordningen, som jo var grunden til den ekstra ordinære generalforsamling, blev indført af

Vallensbæk Kommune med effekt for os omkring den 1. oktober. Ordningen blev indført som

vedtaget på den ordinære generalforsamling, på trods af vores lidt forskellige resultater af

afstemningerne på de to generalforsamlinger, så set i det lys kunne vi have undgået den ekstra

ordinære og dermed også bestyrelses skiftet. Endvidere skal det understreges, at vores affaldsrum

til pap, papir og glas nu er lukket og ikke længere kan/må benytte.



Storskrald
I løbet af året har vi gentagne gange måtte konstatere, et der desværre stadig er en del der ikke

kender reglerne. Vi har flere gange præciseret, at det er den enkelte husstands ansvar, at kende

reglerne for storskrald, som kan findes på kommunens hjemmeside. Det er til stor frustration for

de af vores naboer der må rydde op efter dem der ikke overholder reglerne.

Arbejdsdage
Vi har afholdt tre arbejdsdage i løbet af 2OLG - alle med et stort fremmøde. Det er dejligt at se alle

de aktive mennesker og det har stor betydning for vores fællesarealer men også for vores

Økonomi. Der er som sædvanlig over året levet fjernet ukrudt på p-plader, klippet diverse hække

ved p-pladserne og ved udkørsel til Horsestien repareret og malet. Derudover har vi lavet en

ordentlig oprydning i skuret og den defekte rutschebane blev taget ned. Vi har også haft den

glæde, at også områdets yngre beboere (læs de stØrre børn) deltager aktivt i, at holde vores

fællesarealer pæne - måske fordi vi slutter dagene med pizza? I hvert tilfælde skal der lyde en stor

tak til alle deltagerne.

"Gør-det-selv" ordn i ngen

Endvidere vil vi understrege, at systemet med at man skal deltage i mindst to arbejdsdage om året

- eller en dag samt passe et bed - alternativt betale kr. 1.000, hvis ikke man har mulighed for at

deltage, blev indført for at spare penge til en havemand samt sikre, at vores fællesarealer

vedligeholdes pænt. Da der konstant er en del arbejde i at holde vores areal pænt, vil det hØjst

sandsynlig betyde, at der er behov for at alle deltager mere end "minimumskravet". Alternativt vil

vi risikere igen at skulle betale for en havemand.

Fællesaraler
Vi har i efteråret plantet nogle nye træer og buske i nogle af vores bede, samt plantet nye

hækkeplanter ved p-pladserne og i hjørnet mod Valmuebakken/Hyrdeengen. Til dette fik vi hjælp

udefra mod en mindre betaling.

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

sti/fortov foran og bagved parcellen er under kontrol samt at det hele generelt ser ordentlig ud.

P-pladser
Vi har desværre igen fået problemer med antallet af p-pladser, især på p-pladsen overfor

Valmuebakken. Vi har derfor indhentet tilbud på udbygning af vores p-plads areal, hvilket kommer

til afstemning på generalforsamlingen. Det kunne måske afhjælpes lidt, hvis vi alle overholdt

skiltningen på p-pladserne og kun holdt der hvor vi "hører til"'



Ad. Pkt. 4: fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Der henvises til det vedlagte "Resultatopgørelse 01101-2016 - 31112-2016".

Ad. Pkt. 5: Rettidige indkomne forslag
Der er indkommet fem forslag til generalforsamlingen - de findes sidst i dette materiale.

Ad. Pkt 6: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent (for 2018)
Der henvises til de tre vedlagte driftsbudgetter for 2018. Der skal kun stemmes om 6t af
budgetterne - resultatet af afstemningen om forslag 1-3 angående kabel fu - bestemmer
hvilket.

Ad. Pkt 7: Valg af formand
Søren fra nr. 43 modtager genvalg

Ad. Pkt 8: Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Rune fra nr. 45 modtager genvalg
Nicholai fra nr. 6 modtager genvalg

Ad. Pkt 8a: Valg af et bestyrelsesmedlem
Annette fra nr. 47 fratræder i utide pga. fraflytning

Ad. Pkt 9: Valg af bestyrelsessuppleanter
Nuværende:
Rita fra nr. 5 modtager ikke genvalg (flytter)
Erik fra nr. 38

Ad. Pkt 10: Valg af administrator
Anne-Mette fra nr. 46 modtager genvalg

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

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

Ad. Pkt 13: Eventuelt



G/F Bellishaven

Resultatopgørelse 01 I 01 -2O1 6' 31 I 1 2-201 6

Omsætning

1010-Kontingenter

1020 - Arbejdsdage

-352.500,00

-14.000,00

OMSÆTNING !ALT -366.500,00 /

Variable omkostninger

2010 - Kabel-TV

2O2O - Fællesarealer - vedligeholdelse

2025 - Henlæggelse til særskilt vedligeholdelse

2030 - Havemand

2040 - Snerydning

262.015,21

27.090,25

23.500,00

5.000,00

875,00

i

I

VAREFORBRUG 318.480,46 v

VAREFORBRUG OG FREMMED ARBEJDE 318.480,46

I
j

\I

DÆKNINGSBIDRAG IALT -48.019,54
t

\l

Personaleomkostninger

3080 - B-honorar 12.000,00 v,

LøNNINGER MV.IALT 't2.000,00 'J

Lokaleomkostninger

5120 - Ejendomsforsikring 3.264,54 J

LOKALEOMKOSTNINGER 3.264,54 i
'J

Administration

7080 - Kontingenter ekskl. moms

7 1 60 - Erhvervsforsikringer

72AO - Kontorartikler og tryksager

6.322,00 J
1.450,00 Ji

701,95 J

, a nV,,



7220 - Porto og gebyrer

7300 - lnternet og webhotel

7500 - Generalforsamling, bestyrelsesmøder ude i byen, fuld fradrag

568,00 
j

I

34g,75 /
/

4.208,35 ,/

ADMINISTRATION

Ånrrs RESULTAT -19.160,95
I

.a1

,,hi", 1pi



G/F Bellishaven

Balance pr.: 31 112'2016

Aktiver

Tilgodehavender

53000 - Debitorer, ubetalte fakturaer 0,00

DEBITORER

54040 - Øvrige tilgodehavender 323,68

ANDRE TILGODEHAVENDER 323,68

323,68TILGODEHAVENDER

Likvide beholdninger

55000 - Nordea 467.967,87

467.967,87
LIKVIDE BEHOLDNINGER

468.291,55
OMSÆTNINGSAKTIVER

468.291,55 ..

AKTIVER

Passiver

Egenkapital

60100 - EgenkaPitalkonto Primo

{

-123.930,60 '"

-19.1 60,95 vl
PERIODENS RESULTAT

-i43.091,55 v/
EGENKAPITAL

, "?' \,hl r



Hensættelser

61000 - Hensat til erstatninger

6101 0 - Henlæggelse til særskilt vedligeholdelse

61020 - Amerikansk lotteri-fond

61 040 - Hensat feriepengeforpligtelse

0,00

-325.200,00

0,00

0,00

HENSÆTTELSER IALT -325.200,00 \f

PASSIVER
I

-468.291,55 J

Foranstående regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med førte kassekladder

og foreliggende bilag.

Va I le nsbæk, den 23.02.2077

Anne-Mette Krriger Ha nsen

Administrator

Revisionspåtegning

Vi har revideret regnskabet for 2016 og fundet det i overensstemmelse med

bogføringen og de foreliggende bilag.

Va I lensbæk, den 23.02.2017

r/r ,,r1.(- 5 7-t,/Lt{C1 1

*"r,* *.r."" (.. ,r,

Henrik L, Olsen (nr. 13)



Kontokort for G/F Bellishaven

For perioden 01-01-2016 - 31-12-2016

60100 - Egenkapitalkonto primo

Bilag Beskrivelse

Primobeholdning

Omp. Amerikans lotteri iflg.

Generalforsamning 6/4

Omp. egenkapital iflg. Generalforsamning 6i
4

01-01-2016

06-04-2016 24

06-04-2016 25

Moms Valuta

DKK

DKK

Beløb (DKK)

-220.523,08

-3.407,52

100.000,00

Saldo (DKK)

-220.523.08

-223.930,60

-123.930.60

61010 - Henlæggelse til særskilt vedligeholdelse

Dato Bilag Beskrivetse

01-01-2016

06-04-2016 25

31-12-2016 94

Primobeholdning

Omp. egenkapital iflg. Generalforsamning 6/

4

Henlæggelse til særskilt vedligeholdelse

Moms Valuta

DKK

DKK

DKK

Beløb (DKK)

-201.700,00

-'100.000,00

-23,500,00

Saldo (DKK)

-201.700,00

-301.700,00

-325.200.00

61020 - Amerikansk lotteri-fond

Dato Bilag Beskrivelse Moms Valuta

DKK

DKK

Beløb (DKK)

-3.407,52

3.4A7,52

Saldo (DKK)

-3.407,52

0,00
01-01-2016

06-04-2016 24

Primobeholdning

Omp. Amerikans lotteri iflg.

Generalforsamning 6/4



lndkomne forslag

Forstag 1 , 2 og 3 omhandter alle tre altemativer til vores fremtidige tv pakke. Vi kan
vedtage ef af disse , forkaste alle tre eller vedtage hvitket bestyrelsen skal arbeide på, at få
fasttagt til en ekstraordinær generalforsamling i efteråret, hvor alle piser og konsekvenser
er kendte. Endvidere bør atle husstande undersøge altemativer inden generalforsamlingen
da muligheder og piser er mange og kan være afhængig af både egne behov,
leve rand øre rs leverance r, i nte met h astighede r, osv.

Forslag nr. 1: Fortsætte med YouSee kabel tv som i dag (Budget 1)

Med den nuværende pris på YouSee kabeltv betaler vi ca. kr. 490 pr. måned pr. hustand
for Fuldpakken hos YouSee. Det er efter bestyrelsens vurdering den billigste mulighed vi

har for sammenlignelige tv-pakker og rent administrativt fungerer ordningen med at trække
betalingerne sammen med kontingentet uden problemer.
Denne løsning betyder at det er en fast pakke for alle husstande.

Forslag nr.2: YouSee kabel tv grundpakke (Budget 2)
Dette vil betyde ca. kr. 210 pr. måned pr. hustand for Grundpakken hos YouSee (vi har
ikke en endelig pris fra YouSee endnu).
Denne løsning betyder at den enkelte husstand kan tilkøbe yderligere pakker/kanaler fra
YouSee til gældende listepriser og-huqslande kamelde 9ig ud af -ojdoil1gen.
Grundejerforeningen og bestyrelsen har intet ansvar for hverken rådgivning, løsninger,
muligheder, økonomi eller andet i forbindelse med tilkøb af ekstra pakker/kanaler.

Forstag nr. 3: Opsige samarbejdet med YouSee (Budget 3)
Vi vil opsige afialen med YouSee og dermed er det op til den enkelte husstand hvordan
man fremover vil have leveret tv. Det er bestyrelsens vurdering, at denne løsning vil være
dyrere for husstande der vil have tv-pakker/kanaler svarende til i dag. Endvidere skal
husstanden være opmærksom på flere ting, såsom bredbåndshastigheder, tv-bokse pr. tv,

ikke alle leverandører leverer iområdet, osv. Grundejerforeningen og bestyrelsen har intet

ansvar for hverken rådgivning, løsninger, muligheder, økonomi eller andet relateret til
dette.

Forslag nr. 4: Udbygning af p-plads arealerne
Vi ser at flere og flere husstande har mere end en bil og vores p-pladser er næsten daglig
overfyldte. lsæier p-pladsen overfor Valmuebakken fyldt dagligt. Dette kunne udgås ved,
at alle benyttede de p-pladser der er dedikeret til den enkelte husstand, men dette sker
desværre ikke.
Bestyrelsen vil derfor foreslå, at vi udbygger vores p-plads arealer. Vi har pt. indhentet tre

tilbud, hvoraf den ene ser mest "professionelt" ud. Prisen ligger i underkanten af kr.

30O.OOO for udbygning foran nr. 38 og bagved nr. 10 og vores skur. Dette vil give 8 ekstra
p-pladser (tilbuddet er vedhæfJqt)-Iinansieringen skal ske ved at vi tager pengene fra
vores hensættelser til særligd udgiftei; Bestyrelsen foreslår, at budgettet må overskrides

Fred 10%, altså til kr. 330.000 iAluden yderligere involvering af Bellishavens beboere.
Yderligere ændringer i økonomien i dette skal vedtages på en generalforsamling
(ekstraord inær hvis nødvend igt).
Det skal bemærkes at dette forslag er underlagt §10, hvorfor bestyrelsen anbefaler at alle

har læst vores vedtægter inden generalforsamlingen.

Forslag nr. 5: Dispensationsansøgning vedr. udskiftning af vindue med dør i

Bellishaven 47 (se forslag næste side)



Forslag nr 4 - Udbygning af P-pladser
Grundejerforeningen Bellishaven

Bellishaven

2625 Vallensbæk

AH Brolægning

BjØrnebakkevej 96

3300 Frederiksværk

Frederiksværk d. L2-OL-L7 Tilbud nr.233

Tilbud - Nv P-plads m/ SF-Sten.

o Fjernelse af div. træer + bortskaffelse.

. Udgravning til P-plads Ca. 12,5 x12,5 m. Ca. 150 m2

. Udgravning til P-plads Ca. 10 x 11 m. Ca. 110 m2

o Bortskaffelse af jord. Ca. 300 tons + jordpr6ver.

o Udlaegning af bundsikring DS 0,80 på begge P-pladser af 15 cm'

o Udlægning af stabilgrus 0,32 på begge P-pladser af 24 cm.

o Afretning m/ brolaeggergrus på begge P-pladser af 3 cm'

o Lægning af SF-sten på begge P-pladser.

o Afmærkning m/ sorte SF- sten til båse.

o Stødning, fugning m/ fugesand 0,04 + oprydning.

Alle materialer er inkl.

Tilbuddet er regnet ud efter at iorden er klasse 0 rent jord.

SF-sten: 8 cm Grå fra tBF.

Bundopbygning er lavet efter Dansk standart. 50 cm.

Pris:222 210 kr.

Total pris:277 762,5 kr.

Moms udgør: 55 552,5 kr.



Følgende forbehold er gældende:

. At vi til hver en tid kan bede om en bankgodkendelse eller anden form for betaling sikkerhed

o Betalingsbetingelser er Netto 14 dage

Vi håber at tilbuddet har Deres interesse og ser frem til at modtage Deres ordre.

Venlig hilsen

Allan Hansen

AH Brolægning

CVR:29 337 594

SE: 33 486 855

Tlf.: zl0 9877 99



Dispensationsansøgning vedr. udskiftning af vindue med dør i

Bellishaven nr.47 3. januar 2017

Til behandling på den kommende generalforsamling ønsker jeg GF's tilladelse til, at udskifte et vindue i

facaden med en dør.

Argumentation:
Nedenfor er vist det vindue jeg ønsker at udskifte med en dør. Udskiftningen sker i samme øjemed som en

udskiftning af samtlige vinduer og døre i Bellishaven 47.

Alle vinduer og døre holdes i de samme farver og stiUudseende som eksisterende ,rinduer for netop at sikre

den fortsatte ensartethed i bebyggelsen.
Vinduet jeg ønsker at skifte til en dør, skyldes blot at jeg ønsker en lettere adgang til terrassen på forsiden af

bygningen. Det vil ikke blive muligt for forbipasserende at se forskellen i byggeriet, da det reelt kun er de

nederst 80 cm der ændrer udseende fra mur til dør. Det vil ikke være muligt at se ind på bygningen, da

"forhaven" i forvejen er "beskyttet" af diverse buske og træer.

Dene vrndue onskes udskrftes med en

, således der kan opnås drrekte

adgang fra huset til terrassen.

Dene er grundtegnrngen over

Eellishaven 47, hvor det er

markeret hvor udskiftnrng til

terrassedor onskes.

I henhold ,ll O"ff rr.,i"n"n ,or. GF Bellishaven skal der foreligge tilladelse til ændringen fra GF, hvorfor jeg

ønsker GF's accept på, at jeg kan foretage denne beskedne ændring, inden jeg henvender mig til
Vallensbaek Kommune for en endelig tilladelse.

Venlig hilsen

Heidi Pedersen
Kommende ejer (pr. 1. april 2OL7l af Bellishaven 47

- \k
-..\

*u* "- 4*§!



Grundejerforeningen

Bettishaven

Driftsbudget - Budget nr 1 med Fuldpakke YouSee

Resultatopgørelse

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

Kabel-TV
Fællesarealer - ved ligeholdelse
Henlæggelse til særskilt vedl.
Havemand
Snerydning
Diverse anskaffelser
Foreningsomk. ialt

Honorar
Forsikringer
Kontingenter
Adminstration
Administrationsomk. i alt

Arets resultat

Regnskab 2016 Budget 2017 Budqet 2018

352.500,00

'to.ooo,oo

366.500,00

262.015,21

27.090,25

23.500,00

5.000,00

875,00

318.480,46

12.000,00
4.714,54

6.322,00

5.822,05
28.858,59

19.160,95

352.500,00

352.500,00

270.000,00
15.000,00

23.500,00
5.000,00

10.000,00

5.000,00
328.500,00

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

25.000,00

-1.000,00

352.500,00

10.000,00

362.500,00

275.000,00
15.000,00

23.500,00
5.000,00

10.000,00

5.000,00
333.500,00

12.000,00
3.000,00
7.000,00
6.000,00

28.000,00

1.000,00

Budget for 2018 med YouSee uændret, kontingent kr. 7.500,00



Grundejerforeningen

Bettishaven

Driftsbudget - Budget nr 2 med Grundpakke YouSee

Resultatopgørelse

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

Kabel-TV
Fællesarealer - vedligeholdelse
Henlæggelse til særskilt vedl.
Havemand
Snerydning
Diverse anskaffelser
Foreningsomk. ialt

Honorar
Forsikringer
Kontingenter
Adminstration
Administrationsomk. i alt

Resultat

Regnskab ZOtel Budget 20171 Budget 2018

352.500,00

',r.ooo,oo

366.500,00

262.015,21

27.090,25

23.500,00

5.000,00

875,00

318.480,46

12.000,00
4.714,54
6.322,00

5.822,05
28.858,59

19.160,95

352.soo,oo | 216.200,00

.352.500,00

270.000,00
15.000,00

23.500,00
5.000,00

10.000,00

5.000,00

328.500,00

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

25.000,00

-1.000,00

10.000,00

226.200,00

137.500,00
15.000,00

23.500,00
5.000,00

10.000,00

5.000,00
196.000,00

12.000,00

3.000,00
7.000,00
6.000,00

28.000,00

2.200,o0

Budget for 2018 med YouSee grundpakke, kontingent kr' 4.600,00



Grundejerforeningen

Bettishaven

Driftsbudget Budget nr 3 uden kabel tv

Resultatopgørelse

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

Kabel-TV
Fællesarealer - ved ligeholdelse
Henlæggelse til særskilt vedl.
Havemand
Snerydning
Diverse anskaffelser
Foreningsomk. ialt

Honorar
Forsikringer
Kontingenter
Adminstration
Administrationsomk. i alt

Arets resultat

Regnskab 2016 Budget 201 Budget 201

352.500,00

',o.ooo,oo

366.500,00

262.015,21

27.090,25

23.500,00

5.000,00

875,00

318.480,46

352.500,00 77.550,00

.352.500,00

270.000,00
15.000,00

23.500,00
5.000,00

10.000,00

5.000,00
328.500,00

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

25.000,00

-1.000,00

10.000,00

87.550,00

12.000,00
4.714,54

6.322,00

5.822,05
28.858,59

19.160,95

',u.ooo,oo

23.500,00
5.000,00

10.000,00

5.000,00
58.500,00

12.000,00

3.000,00
7.000,00
6.000,00

28.000,00

1.050,00

Budget for 2018 uden YouSee, kontingent kr. 1.650,00


