
 
 
 
 
 
 
 

Indkaldelse 
 

til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven 
 

Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i ”mødelokalet” på Pilehaveskolen 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
18. Marts 2014 
 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Ad. Pkt. 3: Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
 
På generalforsamlingen i 2013 blev der efterlyst følgende fra den nyvalgte bestyrelse: 
 

• Information omkring glatførebekæmpelse i foreningen 
• Information omkring affaldsordningerne 
• Nyt forslag omkring legepladsen 
• En plan for tilbageførsel af de 50.000 kr. til fonden for særskilt vedligeholdelse 

 
Glatførebekæmpelse: 
Bestyrelsen udsendte tidligt i 2013 et informationsbrev omkring snerydning i Bellishaven. 
Brevet indeholdt et kort med tydelig angivelse af grundejernes områder med rydningspligt, 
samt en præcisering af, at foreningen er ansvarlig for glatførebekæmpelsen på vores 
parkeringspladser. Bestyrelsen besluttede selv at udføre snerydningen og saltningen ved 
lettere snefald og at tilkalde en professionel snerydder  ved kraftigere snefald (ca. 1.800 
kr./gang).  
 
Vinteren blev lykkeligvis usædvanlig mild i år, hvilket betød at parkeringspladserne kun 
skulle ryddes og saltes tre gange. Bestyrelsen er ligeledes af den opfattelse, at 
grundejernes snerydningen på stier og fortove har fungeret upåklageligt denne vinter.    
 
Affaldsordningerne: 
Årsskiftet 2013/2014 bød på kaos på containerpladsen og bestyrelsen måtte træde ind 
som det milde Ying overfor et rasende Yang blandt grundejerne. Vi udsendte i januar 
2014 et informationsbrev omkring containerpladsen i særdeleshed og affaldsordningerne i 
almindelighed, som vi håber giver et dækkende overblik over hvorledes ordningerne 
fungerer og hvilke meget begrænsede muligheder vi har for at ændre dem.    
 
Legeplads: 
Bestyrelsen har vurderet at den nuværende legeplads kan levetidsforlænges på vores 
arbejdsdage. På de kommende arbejdsdage i 2014 vil vi afprøve vores ideer ved, at forny 
tagene på tårnene samt udskifte nogle af de bærende pæle. Vi håber på at kunne 
udskyde behovet for en ny legeplads i mindst 10 år på denne måde 
 
Tilbageførsel: 
2013 blev det tredje år i træk med positiv økonomi i Bellishaven. Godt hjulpet af en mild 
vinter og en succesfuld ”gør-det-selv” ordning, så kom vi ud med et stort plus på vores 
ordinære resultat. Det betyder, at vi kan tilbageføre de 50.000 kr. vi lånte fra vores konto til 
særskilt vedligeholdelse. (se også Ad.pkt.4) 
 
Ud over det ovenstående så har bestyrelsen i 2013 arbejdet med de sædvanlige opgaver 
– nemlig  organisering og facilitering af ”gør-det-selv” ordningen, afholdelse af 
sommerfesten samt at holde igen på udgifterne. 
 
 
”Gør-det-selv” ordningen: 
Der vil i den nærmeste fremtid komme et informationsbrev angående ordningen, men den 
er meget enkel. Vi sparer udgiften til en fast vicevært/havemand ved at udføre 
vedligeholdet af vores fællesarealer selv, suppleret med hjælp fra en intern havemand. 
Man skal have to kryds i løbet af året og man kan opnå disse på tre måder: 

• Indbetaling af 1.000 kr. til foreningen giver to krydser 
• Deltagelse i én arbejdsdag giver ét kryds 



  

• Pasning af et bed giver ét kryds 
I 2013 valgte 15 grundejere at bruge betalingsløsningen. 17 grundejere var involveret i 
pasning af bede og 30 grundejere deltog i mindst én arbejdsdag. Uanset hvorledes man 
vælger at deltage i modellen så er vi glade for bidraget og bestyrelsen vil gerne takke for 
indsatsen i 2013. Vi synes at resultatet er nogle fællesarealer som vi kan være bekendt og 
som er fuldt på højde med den kvalitet som en professionel leverandør kan give os for et 
sted imellem 75 – 100.000 kr. om året. 
 

I 2014 har vi planlagt følgende arbejdsdage: 11 maj, 22 juni og 21 september. 
 
 
Sommerfesten 2013: 
Mange havde nok forventet en kæmpe 20 års jubilæumsfest i Bellishaven. Formanden var 
dog lidt for sent ude og i stedet blev det en sommerfest efter den sædvanlige skabelon. Vi 
havde en rigtig hyggelig eftermiddag med familiespil, snobrødsbagning, snacks og kolde 
drikkevarer i dejligt vejr. Aftenen bød på lige så meget hyggeligt samvær, men desværre 
inde i pavillonerne, da vi druknede i regn. 
 

I 2014 har vi planlagt sommerfesten til den 16 august. 
 
 
Udgiftskontrol: 
Som det fremgår af det vedlagte årsregnskab, så har foreningen brugt mindre end 
budgetteret på stort set alle poster. Dette er ikke udtryk for en manisk spare iver fra 
bestyrelsens side – blot sund fornuft samt det faktum, at vedligeholdelsesopgaverne i 
2013 ikke var omkostningstunge. Der er en naturlig cyklus i vores vedligeholdelses 
arbejde og 2014/2015 vil bringe stigende udgifter i form af vedligehold på plæneklipperen, 
udskiftning og behandling af træværk (skur, containerplads og legeplads), som det også 
fremgår af budgetterne. 
 
Bestyrelsen vil også fremover bestræbe sig på, at holde udgifterne nede, samtidigt med at 
vores fællesarealer ikke forfalder, men tværtimod fremstår flotte og indbydende. 
 
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen officielle henvendelser fra grundejere omkring dårlig 
modtagelse af kabel-tv. Vi har dog hørt rygter om problemer, der kunne indikere at vores 
20 år gamle installation måske har problemer efter indførelsen af 4G. Bestyrelsen føler at 
G/F 2013 accepterede den nuværende løsning med Yousee, så vi har ikke været aktive 
omkring alternativer. Vi holder dog lidt øje med udviklingen på markedet for tv-udbydelse, 
så vi kan komme med et forslag til en fremtidig løsning for foreningen. 
 
 
Ad. Pkt. 4: fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
Der henvises til det vedlagte ”årsregnskab 2013”. 
 
Tilbage i 2012 førte generalforsamlingen 50.000 kr. fra ”særskilt vedligeholdelse” over til 
vores egenkapital. Dette skete for at imødegå nogle akutte likviditetsproblemer og det var 
aftalen, at tilbageføre pengene så snart det var muligt. Efter nogle gode økonomiske år 
har bestyrelsen sammen med administrator besluttet, at tilbageføre disse penge i 2013 
regnskabet. Godkendelse af regnskabet betyder derfor også accept af denne 
tilbageførsel. 
 
 



  

Ad. Pkt. 5: Rettidige indkomne forslag 
Der er indkommet et forslag fra bestyrelsen vedrørende revideret honorar til bestyrelsen. 
 
Ad. Pkt 6: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent (for 2015) 
Der henvises til det vedlagte ”Driftsbudget”. 
Bestyrelsen anbefaler, at vi fastholder kontingentet på 7.500 kr. Med det budgetterede 
overskud er der ikke grund til forhøjelser, men vi vil heller ikke anbefale en nedsættelse da 
vi før er blevet overasket af stigende udgifter. 
 
Ad. Pkt 7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
Flemming fra nr. 7 modtager genvalg 
Stig fra nr. 4 modtager genvalg 
 
Ad. Pkt 8: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
Søren fra nr. 43 modtager genvalg 
Michael fra nr. 8 modtager ikke genvalg 
 
Ad. Pkt 9: Valg af administrator 
Anne-Mette fra nr. 46 modtager genvalg 
 
Ad. Pkt 10: Valg af 2 revisorer 
Henrik fra nr. 13 modtager genvalg 
Henning fra nr. 39 modtager genvalg 
 
Ad. Pkt 11: Valg af revisorsuppleant 
Pia fra nr. 21 modtager genvalg 
 
         
Ad. Pkt. 12: Eventuelt 
Efterårs/vinterstormene var hårde ved Bellishaven. Ud over det overskuelige tab af en 
blodbøg på vores fællesareal, så ødelagde Allan og Bodil også de to høje ende gavle i 
foreningen. Det viser at vores bebyggelse er ved at komme op i årene og vi må forvente 
mere vedligehold i de kommende år.  
 
Bestyrelsen er begyndt at kigge på en liste med ting som vi kan forvente vil kræve 
vedligehold/udskiftning i de kommende år. Nogle af disse ting har vist sig at være meget 
omkostningstunge og derfor forhørte vi os hos Nordea omkring en mulig finansiering. 
Tilbagemeldingen var, at Nordea ikke kan tilbyde os mere end en kassekredit på 50.000 
kr., fordi vores vedtægter er uklare omkring hæftelsen overfor 3. mand. Det betyder, at vi 
er nødt til at finansiere disse ting via vores fond for særskilt vedligehold og egenkapitalen 
– eller alternativt ændre vores vedtægter således foreningen kan optage lån. 
 
Når bestyrelsen er klar med en prissat liste over forventeligt fremtidigt vedligehold af vores 
fællesarealer, så kan vi tage en rigtig diskussion – dette er blot en lille ”heads-up”. 
 
   
 
 
 
 
 
 



Grundejerforeningen

Bettishaven

Arsregnskab 2013

Resu ltatopgørelse

Kontingenter
Gebyr - ejerskifte
Gebyr - rykker
Rente indtægter
Pligtarbejde
Div. indtægter

2013 Budget

328.883,00329.000,00
500,00

13,25

15.000,00

Indtægter i alt

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

344.513,25 328.883,00

12.000,00

5.000,00

964,35
1.450,00

221.825,27

9.405,09

1.400,00

8.481,70

12.000,00
11.000,00

2.500,00

2.000,00
225.000,00

25.000,00

5.000,00
10.000,00

8.000,00

Udgifter i alt

Afskrivninger
Renteudgifter

260.526,41 300.500,00

4.000,00 4.000,00

Ordinært resultat

Henlæggelse til

Særskilt ved ligeholdelse
Tilbageførsel, særskilt vedligeholdelse

79.986,84 23.500,00

23.500,00

50.000,00 23.500,00

Arets resultat 6.486,84 883,00



,A
Balance

Aktiver
Bank
Debitorer
Kasse
Periodeafg ræsn i ngsposte r

Driftsmateriel

Grundejerforeningen

Bettishaven

note 1

2013

289.751,67
4.000,00
1.000,00

7.'196,00
Aktiver i alt

Passiver
Egenkapital primo
Arets resultat

301.947,67

137.353,31
6.486,84

Egenkapital ultimo 143.840,15

Henlæggelse til særskilt vedligeholdelse
"Amerikansk lotteri-fond"
Kreditorer

note 2
note 3

154.700,00
3.407,52

Passiver ialt

Afstemning

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

Henlæggelse til særskilt vedligeholdelse
Saldo ved årets begyndelse
Arets indbetalinger
Arets udbetalinger (f. udgifter)
Forslag til Generalfors. 2014, tilbageføring
Tilbageføring iflg. Generalforsamling 2012
Saldo ved årets slutning

301.947.67

STIGA
note 1

1 1 .196,00

4.000,00
7.196,00

note 2
81.200,00
23.500,00

50.000,00

154.700,00



"Ameri kansk Lotterifond"
Saldo ved årets begyndelse
Aretsbevægelser, netto
Saldo ved årets slutning

note 3
3.407,_52

3.407,52

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

Vallensbæk, den 313- 2014

Revisionspåtegning

Vi har revideret regnskabetfor 2013 og fundet det i overensstemmelse med
bogføringen og de foreliggende bilag.

Vallensbæk, den 313- 2014

Anne-Mette KrUger H

Administrator

Henrik L. Olsen (nr. 13)



7§ Grundejerforeningen

Bettishaven

Driftsbudget

Resultatopgørelse

Kontingenter
Gebyr - ejerskifte
Gebyr - rykker
Rente indtægter
Pligtarbejde
Div. indtægter
Indtægter ialt

Honorar
Havemand
Adminstration
Forsikringer
Kabel-TV
Fællesarealer - vedligeholdel
Diverse anskaffelser
Snerydning
Andre omkostninger
Udgifter i alt

Afskrivninger
Henlæggelse
Tilbageførsel,
Resultat

til særskilt ved
særskilt ved

SE

t.

Regnskab 20'13

329.000,00
500,00

13,25

15.000,00

344.513,25

12.000,00

5.000,00

964,35
1.450,00

221.925,27

9.405,09
1.400,00

8.481,70

260.526,41

4.000,00
23.500,00
50.000,00

Budget 2014

352.500,00

352.500,00

12.000,00

5.000,00
1.500,00
2.000,00

235.000,00

15.000,00

5.000,00
10.000,00

9.000,00
294.500,00

4.000,00
23.500,00

Budget 2015

352.500,00

352.500,00

12.000,00

5.000,00

1.500,00
2.000,00

245.000,00

15.000,00

5.000,00
10.000,00
9.000,00

304.500,00

3.196,00
23.500,00

6.486,84 30.500,00 21.304,00



  

Forslag om revideret honorar til bestyrelsen 
 
 
Bestyrelsesformanden honoreres i dag med 6.000 kr. om året for sit arbejde, mens de 
øvrige fire bestyrelsesmedlemmer ikke modtager noget for deres indsats.  
 
Den nuværende bestyrelse vil gerne foreslå, at der i fremtiden udbetales 2.000 kr. til 
formanden og 1.000 kr. til hver af de fire menige bestyrelsesmedlemmer. Med forslaget vil 
vi gerne reflektere en fladere struktur i bestyrelsen, hvor medlemmerne deles mere om 
opgaverne og formandens arbejdsbyrde reduceres. 
 
Forslaget medfører således ikke en forøgelse af bestyrelsens honorar, men blot en 
omfordeling. Vi ønsker alligevel en generalforsamlingsbeslutning omkring dette, da det vil 
have betydning for den fremtidige interesse for bestyrelsesarbejde – specielt for 
interessen for formandsposten. 
 
 
 
 
Bestyrelsen 
 
 
 
 


