
Generalforsamlingsreferat 2005. 
 

År 2004, den 11. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen 

THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. 

 

Til stede var  
Bestyrelsen: Anne Mogensen, Brian Clausen, Martin Buchtrup, Christian Junker og Karin Knudsen. 

For administrator, Dansk Financia A/S, mødte Karsten Lund. 

Der er 73 ejerlejligheder (heraf er 4 kælderrum, der kan lejes/sælges). Ved håndsoprækning 

konstateredes det, at ejere af 17 ejerlejligheder var repræsenteret på generalforsamlingen. Ejeren af 

de 12 usolgte lejligheder var ikke repræsenteret. 

 

I henhold til foreningens vedtægter behandledes følgende 

 

DAGSORDEN 

 

A. Valg af dirigent. 

Formanden for bestyrelsen, Anne Mogensen, bød velkommen. Formanden foreslog Annette 

Jørgensen fra Dansk Financia valgt som dirigent. Forslaget blev godkendt. 

Referent: Gitte Nissen. 
 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen i overensstemmelse med 

vedtægternes § 10 var rettidigt og lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

 

B. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 

Formanden for bestyrelsen, Anne Mogensen meddelte: 
 

ØNSKER TIL FREMTIDIGE PROJEKTER. Bestyrelsen har haft et lidt ”stille” år – der 

efterlyses ønsker om ting/projekter, bestyrelsen kan gå i gang med !  
 

LYS. Der er opsat stikkontakter på loftsgangene, og der er kommet lys ved udvendig 

kældertrappe ved nr. 27/29 som ønsket ved generalforsamlingen sidste år. 
 

VASKERIERNE – som vedtaget på sidste generalforsamling – er nu ved at være færdige med en 

”ansigtsløftning” – malet vægge, loft og gulv. 

VASKEMØNTER – vær opmærksom på, at man nu IGEN kan købe vaskemønter hos 

Købmanden på Åløkkevej, eller ved at smide en kuvert med penge og navn/adresse på ind ad 

brevsprækken på Sørens kontor i kælderen. 
 

NÅR MASKINERNE I VASKEKÆLDRENE ER I STYKKER, bedes man kontakte vores 

servicefirma og lade dem om den videre kontakt omkring reparationerne. Der har været ret store 

udgifter til vaskerierne, fordi beboerne selv har kontaktet firmaerne. Der vil blive sat instruktion 

op i vaskekældrene.  
 

FÆLLESHAVERNE. Der har været et par havedage sidste år, som bl.a. endte i grillaftener. Det 

har været hyggeligt, og alle opfordres til at gøre brug af de to fælleshaver og ikke mindst grillene. 

Sidste år blev indkøbt havemøbler til den røde gård, hvilket har været en stor succes. Pga. den lidt 

udsatte placering vil man foreløbig ikke købe tilsvarende til den gule gård, men i stedet en bænk 

til at supplere bord/bænke, der allerede findes. Pilehegnet, der er indkøbt til afskærmning ved den 

gule gård har vist sig lidt for stor en opgave at få anbragt – jorden er fuld af murbrokker.  

De resterende stykker hegn, som ikke kom op sidste år vil blive opsat v. gartnerhjælp i 2005. 

Der vil snart komme opslag om ny havedag – og igen opfordres alle til at komme, enten for at 

lave noget, eller bare for at hygge sig og snakke, give sit besyv med.... 
 

 

ALTANER. Der mangler kun de sidste 8 altaner, hvoraf man kan genbruge de 6 af rækværkerne. 



Pga. prisen for stillads/materiel er det mere økonomisk at foretage hele udskiftningen samme år. 

Derfor – og pga. at der lige skulle laves det sidste vedr. varmeanlægget – har bestyrelsen besluttet 

at udskyde de to altaner, der skulle have været lavet i 2004. Beløbet foreslås henlagt til næste år. 
 

BRUG AF ”EGEN” VVS ER UHELDIGT. Vi har haft problemer med enkeltlejligheder, der ikke 

har haft meget varme, og vand, der ”pludselig” stoppes uden varsel – med efterfølgende rødt vand 

i f.eks. vaskemaskiner. Det skyldes fortrinsvis, at der benyttes VVS-firmaer, der ikke er kendt i 

huset og derfor ikke ved, hvor diverse haner er placeret, og derfor vælger at lukke for 

hovedhanerne. Ved indgreb i varmeanlægget er det uhyre vigtigt at der bliver fyldt nyt vand på 

anlægget og ikke mindst luftet ud ved de rette ventiler, som en ”fremmed” VVS selvfølgelig 

heller ikke kan kende. Vores varmeanlæg er meget følsomt, selvom vi lige har fået isoleret rør og 

udskiftet ventiler. De mest udsatte lejligheder i hver blok mærker meget hurtigt, hvis der har været 

indgreb i varmeanlægget, og vi beder jer derfor tage hensyn til alle, når I vælger at tilkalde et 

VVS-firma. 

Når det er nødvendigt at lukke for vandet, bør man så vidt muligt varsle i forvejen, så medbeboere 

kan tage deres forholdsregler – især hvis strengene til vaskekældrene skal lukkes. 
 

 

BESIGTIGELSE AF DIV. REPARATIONER/BEHOV. Der har været besigtigelse af bl.a. 

understrygningen på taget, tagrender og div. vandskader, samt en brandmur med vandskade. 

Med hensyn til understrygningen, så viste det sig, at der visse steder var så dårlige tagvinduer, at 

de måtte udskiftes – det blev ikke til nye tagvinduer, men en billigere løsning i form af glas-

tagsten.  

Der er konstateret behov for udskiftning eller omlægning af diverse fliser på fortovet, så vi ikke 

risikerer sagsanlæg pga. faldskader. 

Det er ved at være tid for beskæring af akacietræet ved nr. 29, et dødt elmetræ skal fjernes i rød 

gård, og et birketræ ved gavlen bag nr. 15 skal fjernes, det står for tæt på huset. 

Tagrenderne er renset op for alle de blade m.v. der er kommet fra bl.a. birketræerne. 
    

FORENINGENS HJEMMESIDE www.thylandshuse.dk bliver snarest opdateret –bestyrelsen 

modtager gerne emails på bestyrelsen@thylandshuse.dk . 
 

Beretningen blev godkendt. 
 

 

C. Bestyrelsens og DF’s aflæggelse af årsregnskabet med påtegning af revisor, administrator 

og bestyrelse til godkendelse. 

 

Karsten Lund gennemgik det udsendte regnskab for  år 2004 incl. specifikation af afholdte 

vedligeholdelsesudgifter. 

 

Kommentarer til side 6 (Resultatopgørelsen vedr. Indtægter:) 

 Lejeindtægten er faldende. Ved generalforsamlingen sidste år vedtog vi, at p-pladserne 

mellem de gule blokke ikke længere skulle udlejes, men skulle kunne bruges af alle. Derfor 

er lejeindtægten nu udelukkende fra de særlige kælderrum, der udlejes. 

 

Kommentarer til side 6 (Resultatopgørelsen vedr. Udgifter:) 

 Vandafgiften er faldet lidt i forhold til sidste år, fordi forbruget har været lavere end 

forventet. 

 El-forbruget har i flere år været forkert opgjort. Det har i 2004 vist sig, at en af vores målere 

viste forkert, og derved har det tidligere forbrug vist sig skønnet for lavt. Det har resulteret i 

en regning, så  regnskabet for 2004 er en hel del højere. 

 Der er indkøbt ny vaskemaskine til nr. 29, derfor udgiften på 27.192 kr. 

 Administrationshonorar og revisionshonorarer er blevet pristalsreguleret. 

http://www.thylandshuse.dk/
mailto:bestyrelsen@thylandshuse.dk


 Diverse-posten dækker bl.a. indkøb af maskiner til brug ved ejendommen: Saltspreder, 

græsslåmaskiner. 

 

 

side 9 (Vedligeholdelse): 

 Nu er alle tre blokke gennemgået og har fået udskiftet ventiler m.v., så varmeanlægget 

skulle fungere bedst muligt. 

 Punktet med fjernelse af asbest (den gl. isolering) og genisolering af ventiler står som ”0” i 

regnskabet. Faktura kom så sent, at den først vil figurere på næste års regnskab. 

 Understrygningen blev dyrere end ventet, fordi der blev behov for udskiftning af enkelte 

vinduer – de blev udskiftet med glassten i stedet for vinduer. 

 Udskiftningen af de to altanbunde m. rækværk springes over i 2004, udgiften henlægges til 

gengæld til 2005, hvor alle de resterende altaner laves. Se formandens beretning. 

 

(Løbende vedligeholdelse): 

 Centralvarmeanlægget – i beløbet er medtaget serviceabonnementer. 

 Blikkenslager – i beløbet er ikke medtaget faldstammeudgiften, beløbet er derfor meget 

lavt. 

 Elektrikeren har bl.a. sat stikkontakter op på lofterne. 

 Tømrer/snedker har bl.a. opsat tavler i opgangene. 

 Diverse vedligeholdelse dækker bl.a. bortkørsel af brændbare væsker. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

D. Forelæggelse af årsbudget for 2005 til godkendelse: 

Kommentarer til Indtægter: 

 Leje – er nu tilrettet, så det alene gælder leje af diverse kælderrum. 

 

Kommentarer til Udgifter: 

 Elektricitet – Den fastprisaftale, der er lavet, er nu nødvendigvis højere end budgetteret i 

2004 (hvor det var kunstigt lavt pga. den defekte måler). 

 

 

Arbejdsplan for 2005:  

 Altanudskiftningen: På de sidste 8 altaner skiftes de to fuldstændigt, mens kun altanbundene 

udskiftes på de 6 altaner. 

 Betaling af det, der er udført, men hvor regningen først kom i det nye regnskabsår: 

Bortskaffelse af asbestisoleringen på ventiler og rør, og genisolering. 

 Der skal stynes og fældes diverse træer i haveanlæggene, se formandens beretning. 

 Udskiftning af enkelte fliser på fortovet. 

 Nye låse til tidsbestillingstavlerne på vaskerierne er indkøbt, vil snarest blive delt ud til hver 

lejlighed. Til gengæld skal alle gamle låse og alternative ”booking-løsninger” fjernes ! 
 

Budgetforslaget blev godkendt. 

E. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Dirigenten oplyste, at Martin Buchtrup og Karin Knudsen var på valg og begge modtog genvalg. 

De blev genvalgt med akklamation. 

 

Bestyrelsen har herefter følgende medlemmer: 



Anne Mogensen, Vanløse Alle 9, 1.th, 2720 Vanløse 

Brian Clausen, Vanløse Alle 7, 1.th, 2720 Vanløse 

Christian Skøtt Juncker, Åløkkevej 29, 1.th , 2720 Vanløse       

Martin Buchtrup, Vanløse Alle 7, 1.tv ,  2720 Vanløse               

Karin Knudsen,  Åløkkevej 34, st.th ,  2720 Vanløse 

 

 

F. Valg af suppleanter: 

 

Dirigenten oplyste, at Niels Nielsen  var på valg, men eftersom han ikke var til stede ved 

generalforsamlingen, blev en anden valgt: 

Charlotte Ipsen blev valgt med akklamation. 

 

Der er herefter følgende suppleanter: 

Ewa Jensen, Åløkkevej 34, 2.sal th, 2720 Vanløse       

Charlotte Ipsen, Vanløse Alle 27, 1.sal tv,  2720 Vanløse   

 

G. Valg af statsautoriseret revisor: 

Grant Thornton Revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt. 

 

 

 

H. Indkomne  skriftlige forslag blev drøftet: 

 

INTERNET. 

Fra Jørgen og Mette i nr. 36.1tv er der forslag om et fælles internet i ejerforeningen. 

Kommentar fra generalforsamlingen: Et forslag under Eventuelt kan ikke vedtages, så det kan 

tidligst blive behandlet ved næste års generalforsamling. Der var en livlig debat, flere havde en 

viden eller delvis viden om muligheder fra andre boligforeninger. Prisen er dog afhængig af de 

faktiske muligheder i vores huse. 

Bestyrelsen blev bemyndiget til at undersøge mulighederne til næste års generalforsamling – 

samt komme med forslag til et budget næste år, hvor dette er taget med. 

 

BIRKETRÆERNE – SVINER I TAGRENDERNE. 

Endvidere havde de et forslag om at fælde eller beskære de store birketræer i den røde gård. 

Dette er jo allerede bragt frem af bestyrelsen som arbejdsplan og godkendt. 

 

AFLØB. 

Fra Charlotte Lyck Andersen i nr. 34, st tv er der et godt råd vedr. dårligt fungerende 

badeværelsesafløb:  Køb en billig flaske sulfo – hæld halvdelen af den i afløbet og så kogende vand 

over.  Gentag evt. behandlingen. 

Husk, at dit badeværelsesafløb hører til lejlighedens problem og ikke til ejendommens. 

 

Endvidere har hun problemer med huller i muren – henvises til at kontakte Dansk Financia / Søren 

fra servicefirmaet, da det er vedligeholdelse af ejendommen. 

 

MUSIKSTØJ. 

Fra Ewa Jensen i nr. 34, 2.sal er der forslag om ændring af husorden, så det tydeligere blev 

præciseret, hvornår og hvor meget man må spille musik – hun føler sig generet af en bestemt 

beboers musikvaner. 



Kommentar fra generalforsamlingen: En ændring af husordenen vil kræve indkaldelse af en 

ekstra generalforsamling.  Ser man på husordenens ordlyd vurderes den som tilstrækkelig, og 

foreningen henstiller til, at alle overholder den eksisterende husorden. 

OBS: Der henstilles dog til alle beboere, især med nye anlæg, der har både bas og surroundsound: 

Sæt lyddæmpende materiale under og bag højttalere  - og alle bedes tænke på de omkringboende, 

for der er temmelig lydt i ejendommen ! 

Bliver det for grelt med enkelte lejligheder, hvor man ikke tager tilstrækkeligt hensyn trods venlig 

nabohenvendelse, er der ikke andet for end at politianmelde. 

Det oplyses desuden, at Miljøkontrollen kan tilkaldes for at måle støjniveauet i en lejlighed, hvor 

man føler sig generet af støj fra andre. Der er regler for hvor højt lydniveauet må være i lejligheder. 

Dette er dog beboernes eget valg og egen udgift. 

 

Husk alle at benytte vores tavler i opgangene til oplysninger om evt. fester eller andet, der kan 

støje – med rimeligt varsel.  (man kan også bruge tavlerne til at oplyse om f.eks. lukning af vand – 

med rimeligt varsel, så man er sikker på at alle har haft mulighed for at læse det). 

 

 

I. Eventuelt. 
 

ALM. SKRALD, HAVEAFFALD  OG  DEN STORE CONTAINER.  Der er i de senere år flyttet 

en del nye folk ind i ejendommen, og der sker ting og sager, når folk flytter. Bl.a. kommer der nye 

køkkener mv. – med deraf følgende affald. Bemærk, at der findes affaldssteder TO steder ved vores 

ejendom: Almindeligt husholdningsskrald skal i skraldebeholderne ved den gule gavl i nr. 27, og 

ved den røde gavl i nr. 34.  Samme sted er placeret  beholdere til papiraffald og nu også til batterier. 

Skraldebeholderne til husholdningsaffald bliver tømt to gange om ugen, men oftere og oftere er de 

overfyldte – mest pga. alt det, der IKKE er husholdningsaffald, og som bliver smidt i beholderne. 

Det er uheldigt, hvis låget ikke kan lukkes. Dels lugtgener, men især rotterisiko.  

Det må henstilles til folk, der flytter ind eller ud – eller bare laver om – at de putter storskrald i 

vores fælles STORSKRALDSCONTAINER, som står i den røde gård. 

Din nøgle til kælder/loftsgangen er den samme, som du skal bruge ved den store container. 

Elektronisk affald (dvs. køleskabet, støvsugeren, pc’en m.v.)  skal du selv bringe til genbrugs-

stationen.  Det samme med kemisk affald som f.eks. malerbøtter – også selvom de er tomme !  Du 

kan også checke, hvornår R98 sender en miljøbil ud i vores kvarter, og så aflevere den der. 
 

NB. Storskraldscontaineren bliver jævnligt tømt – men hvis R98 opdager, at der er noget forkert i 

containeren, vil ejendommen (dvs. os alle sammen) blive ”bon’et” for en sortering – den er ikke 

billig !  Derfor vedtages det på generalforsamlingen, at der skal opsættes skilt ved containeren 

om hvad der må smides i den – og hvad der er forbudt ! 

HAVEAFFALD. De beboere, der har brugsret over en lille have ved deres lejlighed kommer i årets 

løb til at få en del haveaffald. Enkelte har grønne haveskraldscontainere, der bliver tømt en gang om 

måneden. En sådan container er ikke standard – man skal selv henvende sig til R98 (f.eks. via Søren 

fra servicefirmaet) for at få en container, muligvis koster det et engangsbeløb.  

Det er faktisk ikke ”lovligt” at smide haveskrald i den store container !  (At vores fællesområder 

også leverer en del haveaffald burde gøre, at ejendommen burde have en havecontainer???)  

 

CYKELSTATIVER – OVERDÆKKEDE. Allerede sidste år blev det besluttet, at der skal gøres 

noget for at få lidt mere samling over alle de cykler, der står langs mure, hække og kældernedgange. 

De cykelstativer, der er mellem de gule bygninger, har dels en dårlig placering pga. bilparkerings-

pladserne, dels er flere af bøjlerne skæve og derfor nærmest ubrugelige. 

Det vedtages, at bestyrelsen indhenter tilbud til indarbejdelse i næste års generalforsamling. 

Endvidere vedtages det, at det tidligere rullerum i nr. 29 inddrages til cykelrum, da der ikke er plads 

nok i de eksisterende cykel-og barnevognsrum. 



 

HVILKET LOFTSRUM / KÆLDERRUM ER MIT?  - nogle nye beboere mangler denne 

oplysning. Henvend jer til formanden Anne Mogensen, hun har en liste over kælder- og loftsrum. 

 

STOPPE MULIGHED FOR AT KØRE RUNDT OM DE GULE BLOKKE.  Der er nu børn i 

ejendommen, og de – og vi andre – er i fare, når biler kører hurtigt ind ved indkørslen ved nr. 27 og 

fortsætter hurtigt om hjørnet ved de parkerede biler foran nr. 15 og 17. Der er dårligt udsyn, så børn 

og voksne er i risiko for at blive påkørt. 

Det vedtages, at bestyrelsen indkøber en børnesikring/pullert, der skal stoppe for gennemkørsel, 

men dog tillade R82 at hente skraldecontainerne ud fra indkørslen ved nr. 27. 

 

ROS FOR SNERYDNING OG TRAPPEVASK.  Søren og servicefirmaet skal have ros for godt 

udført arbejde vedr. snerydning og trappevask. 

 

TRÆALTANER og ENTREDØRE. Det pointeres igen, at beboere med træ-altaner fortsat kan 

henvende sig til bestyrelsen/Servicefirmaets Søren for at få træolie og den vedtagne brune 

træbeskyttelsesmaling udleveret. Man skal dog bruge egne pensler m.v.  Det samme gælder for de 

beboere, der ønsker at opfriske den grønne maling på deres entredøre. Søren skaffer malingen, du 

maler. 

 

Der vil blive indkaldt til HAVEDAG igen i maj eller juni. 

Havefolkene opfordrer alle til at  henvende sig – enten det er med ideer eller ønsker om selv at være 

med, køb af planter osv. til fælleshaverne i den røde gård og gården mellem de to gule blokke. 

 

Der var herefter ikke flere, der ønskede ordet, og generalforsamlingen hævedes. 

 

Som dirigent:  

 

 

Annette Jørgensen 

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen møde og konstituerede sig  

med Anne Mogensen som formand.                

 

Referent: Gitte Nissen. 


