
Generalforsamling 2014 

 

Bestyrelsen stiller følgende motiverede 
forslag: 

1. Internet i fælleshuset 

Internet bredbånd på 40/10MBit i fælleshuset, til brug for bestyrelsen, 
fælleshusudvalg og husets gæster. 

Motivation for forslag 1: 

Til bestyrelsen og fælleshusudvalg ønskes adgang til Internettet under 
møder, for søgning af information til punkter på dagsordenen. Samt 

muligheden for at kommunikerer direkte online, det være sig med 

bogholderi, bank,hjemmesiden, e-mail og Facebook m.m. Fælleshuset vil 
ligeledes være forberedt for kommende tjenester, der påkræver Internet 

adgang. 
Som en ekstra service til lejer og husets gæster, vil der kunne tilbydes 

Internet adgang. Lejer og gæster vil således have mulighed for at anvende 
online tjenester for streaming af musik og film til deres arrangementer. 

Anvendelse af diverse tjenester er under brugerens afregning og ansvar. 

Pris for etablering er 1.295,- kr. og et løbende abonnement pr. måned på 
289,- kr. Etableringsomkostningerne foreslås betalt af grundejerforeningens 

likviditet. Finansiering af det løbende abonnement skal dækkes af 

grundejerforeningen, for bestyrelsen, og af fælleshusmedlemmerne, i alt 
233 boligenheder. Fordelingen af omkostningerne foreslås til 1/3 til 

grundejerforeningen og 2/3 til fælleshusmedlemmerne. 
Grundejerforeningens andel dækkes af bestyrelsens faste betaling til 

fælleshuset. 
Det giver en kontingent stigning på 10,00 kr. pr. boligenhed for 

fælleshusmedlemmerne. 

2. Industri opvaskemaskine i fælleshuset 

Der ønskes udskiftning af den almindelige "familie" opvaskemaskine, til en 

industri opvaskemaskine. 

Motivation for forslag 2: 
En ny industri opvaskemaskine, således at der er to industri 

opvaskemaskiner til brug ved de mellemstore og store arrangementer. Det 
sikre samtidig at der fortsat er mindst en industri opvaskemaskine ved fejl 



eller service, på den ene af opvaskemaskinerne. Prisen er 38.000,-. Beløbet 
lånes af grundejerforeningen, forrentes med 3% og afbetales ved annuitet 

over 10 år. 
Det giver en kontingent stigning på 19,00 kr. pr. boligenhed for 

fælleshusmedlemmerne. 

 

Motiverede forslag fra medlemmerne: 

3. Fælleshusets budgetperiode 

Finn Mortensen, Linda Furbo, Michael Ehlers Thorsen, Marianne Oppelstrup 
og Christina Dahl stiller følgende forslag: 

Fælleshusets budgetperiode skal dække det kalenderår, hvor 

generalforsamlingen afholdes. 

Motivation for forslag 3: 

Det er lang tid at vente mange måneder (principielt fra april til januar 
følgende år) på at kunne udføre eller anskaffe ting, som vedtages på 

generalforsamlingen. 

4. Oprettelse af bankkonti 

Finn Mortensen, Linda Furbo, Michael Ehlers Thorsen, Marianne Oppelstrup 

og Christina Dahl stiller følgende forslag: 

Der foreslås oprettelse af bankkonti, som alene vedrører fælleshuset og som 
fælleshusudvalget har adgang til at disponere over efter samme regler som 

gælder for grundejerforeningens konti. Til en af kontiene skal være tilknyttet 
et betalingskort (Dan Visa), som fælleshusets medlemmer kan foretage 

indkøb til fælleshuset med. 

Motivation for forslag 4: 

Der har i tidens løb været en del tilfælde, hvor fælleshusmedlemmer har 
udlagt penge for grundejerforeningen, til indkøb af ting til fælleshuset, og 

hvor det efterfølgende har taget lang tid at få de udlagt beløb refunderet. 
Udlejerne skal hurtigt og let kunne konstatere, om et lejemål er indbetalt og 

en kontrakt kan udskrives. Selvom der er udvist hjælpsomhed fra et 
bestyrelsesmedlem, som har oplyst kontobevægelser til udlejer, er dette en 

besværlig måde at kontrollere indbetalinger på, da det ulejliger både et 
bestyrelsesmedlem og udlejeren. Det skal være mere synligt for 

fælleshusudvalget, hvad der er indbetalt og udbetalt, samt hvad der står på 

hensættelseskontoen (i lighed med grundejerforeningens vejkonto). Som 



minimum skal fælleshuset have 2 konti: En for daglig drift og en for 
hensættelser. 

5. Fælleshusets hovedindgang 

Finn Mortensen, Linda Furbo, Michael Ehlers Thorsen, Marianne Oppelstrup 
og Christina Dahl stiller følgende forslag: 

Det foreslås, at hovedindgangen til fælleshuset flyttes fra indkørselssiden til 

havesiden. Endvidere, at der bevilges penge til etablering af belyst flisegang 

nord om bygningen, samt ændring af nuværende hoveddør til nødudgang. 
Beløbet er i størrelsesordenen kr. 60.000. 

Motivation for forslag 5: 

Forslaget fremsættes for at vise hensyn til fælleshusets nærmeste naboer, 
så de skånes for en del af den støj og uro, der ofte kan forekomme, når 

gæster ankommer til, eller forlader et arrangement i fælleshuset. 

 
 

 


