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Referat af: 

Grundejerforeningen Måløvhøj’s generalforsamling  
d. 5. februar 2006 på Østerhøjskolen. 
 
1 Der blev budt velkommen af formand Bjarne Thostrup 
Som dirigent blev Valter Tarp valgt. Valter konstaterede, at Generalforsamlingen var rettidigt 

indkaldt.  Der blev udpeget stemmetællere, Anette og Peter. Ved fremmødet blev alle afkrydset. Der 

er 1 stemme per parcel, der er uden restance til GM. 

 

2 Foreningens protokol og kassebog blev fremlagt til gennemsyn 
 

3 Bestyrelsens beretning 
Bestyrelse og vandværksbestyrer gennemgik beretningen punktvist. Efter fremlæggelsen var der 

debat atter punktvist. Højen nr. 57 (januar 2006) har beretningspunkterne på side 3 og dagsordenen 

på anden side. I nedenstående punktvise beretningsreferat er kommentarer fra debatten indført. 

Hvor ingen anden nævnes, er det formand Bjarne, der beretter. 

 

3.1 Møder: Der blev holdt 8 møder, dobbelt så mange som ventet. Årsagen var behandling af sager 

der nævnes i det følgende. 

 

3.2 Kontingent- opkrævning og restancer:   

Der var ingen kontingent restancer ved årsskiftet, så alle parceller er stemmeberettigede. Forenings-

kontingentet betales kvaratalsvist forud. Man finder selv en løsning på betalingsform f.eks. en 

automatisk bankaftale.  Deadline for rettidig betalinger er 30-4, 31-7, 31-10, 31-1. Foreningens 

kontonummmer er: giro 6490190. 

Formanden henstiller til at indbetale rettidigt og det rette beløb af hensyn til kassereren. 

 

3.3 Restancer:  
Vedrørende vejrenoveringen er der en verserende sag med Nørrevej 10 a samt en afsluttet 

restancesag med Mellemvej 10, der dog har en principiel vinkel og derfor fremføres til diskussion. 

 

3.4 Vejsager 

Formanden redegjorde for de 2 sager ved følgende opsummering: Nørrevej 10a-sagen 

Kommunen havde tidligere ved en fejl anlagt fortov og asfalteret vejen ud for parcellen 10 a. Da 

fejlen blev opdaget, blev vejarealet eksproprieret af kommunen i 1974, således at parcellen nu har 

udkørsel til offentlig vej. Dette foregik uden at foreningen, GM, blev gjort bekendt hermed. 

Parcellen får vand fra GM’s vandværk. I forbindelse med vejrenoveringen bragte Nørrevej10 a 

frem, at de ikke ønskede at deltage i vejrenoveringen. Der blev ved en advokats mellemkomst 

indgået forlig, hvor det skyldige vejbeløbet, de 23.000, som en engangsforeteelse blev halveret til 

11.500 kr. Aftalen var tydeligt en engangsreduktion af fællesudgifter til GM. Grundejeren, 

Nørrevej10 a, betaler da også de månedlige kontingenter til foreningen som alle andre. Ved 

efterregningen på 1.500 kr. per parcel til vejrenoveringen blev det skyldige beløb ikke indbetalt til 

deadline, d. 30-4-2005. Kun det halve beløb, 750 kr. betaltes. Trods flere rykkere er det resterende 

beløb endnu ikke indbetalt. Dette har medført ekstra arbejde for bestyrelsen, og det lægges op til 

GF, sammen med bestyrelsen at afklare sagen. Der er foranstaltet en orienterende henvendelse til en 
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’advokat-ven', der mener, at det kan være en god idé at få gennemgået vore vedtægter med henblik 

på ikke senere at komme i klemme mht. at inddrive restancer. (Advokaten mener, at vi vil kunne 

lukke for vandet til restancen er betalt!). Der er en inkasso-grænse på 1000 kr. beregnet i forhold til 

grundbeløbet 1500 kr. Efter en diskussion af sagen, enedes vi om ikke at foretage os yderligere for 

nærværende; men der påhviler parcellen en gæld, der kan inddrives ved ejerskifte. 

 

Den anden vejsag vedrører Mellemvej 10. Sagen er ikke længere en restancesag, men en principsag 

om 'henvendelsesformer'.  Beboerne var ikke tilfreds med den måde vejrenoveringen var udført på 

ud for deres hus. Af den grund fremsendtes et brev til bestyrelsen, hvoraf det fremgår, at de ikke 

ønsker at indbetale det skyldige ekstra vejbeløb på 1500 kr. inden deadline d. 30-4-2006.  Beboerne 

havde foretaget en indbetaling på  2.500 kr. et beløb, som også flere andre parceller havde indbetalt, 

for kontingent og restbeløb. Beboerne Mellemvej 10 hævder imidlertid, at det indbetalte beløb 

skulle være forudbetaling for kontingent for resten af året. Vejen blev kort efter repareret ud for 

parcellen, og efterfølgende blev det skyldige beløb indbetalt. Beboerne i Mellemvej 10 klagede 

inden jul ved telefonopringninger til formanden. Da telefonsamtaler ikke førte til en afklaring af 

sagen, set fra Mellemvej 10’s side, modtog formanden et brev til bestyrelsen, der i særdeles kraftige 

vendinger beklagede sig over bestyrelsens ageren i forbindelse med vejsagen og 'konteringer' af 

deres indbetalte beløb. Formanden redegjorde for foreningsvedtægternes meget entydige ordlyd 

(§10) om at alle skyldige GF beløb skal indbetales rettidigt. En anke over beløbsstørrelse o.l. skal 

afklares retsligt og evt. senere tilbagebetales klageren, hvis denne får retten på sin side.  

Der blev på mødet udtrykt opbakning til bestyrelsens håndtering af sagen samt mishag overfor 

beboerhenvendelsernes meget aggressive form. Dirigenten opfordrede til en urban tone i forbindelse 

med henvendelser.  

 

3.5 Snerydning 

Der var en bred opbakning til den snerydningsordning som er etableret, og som blev foreslået ved 

GF i 2005. Grundejerforeningen Søndervej-øst går også med i snerydningsordningen, der er blevet 

meget aktuel denne vinter. Der var enkelte, der udtrykte klager over saltanvendelsen. En 

bemærkning om at erstatte salt med grus eller urea blev ikke vedtaget. Urea menes at være mindst 

lige så miljøproblematisk, da det er et meget kvælstofholdigt gødningsmiddel. Vi har nogle af de 

bedst snerydede veje i kommunen og ordningen er billigere end det tilbud, som kommunen tilbyder 

sine pensionister: Kommunen tager 500 pr. md. for minimum en 3 måneders aftale og betalingen 

skal falde om det sner eller ej. Vi betaler kun for de gange, der ryddes sne. 

 

3.6 Vejbelysning 

NESA nedtager luftledninger i det kommende år, sikkert i sommerperioden. Bestyrelsen har 

kontaktet kommunen, der har os på mailinglisten. Når luftledningerne nedtages opsættes nye 

lamper, i skel. Mads, Måløvhøjvej 30, vil evt. med i arbejdsgruppen, der søger at påvirke valg af 

fremtidig belysning. Ulempen ved de nuværende energipærer er, at de i visse tilfælde giver en 

kraftig belysning af beboelsesrum. NESA havde i enkelte tilfælde, hvor der var klaget over dette, 

etableret skygning af lyskilden.  

 

 

3.7 Udvalgsarbejde: 

Der er følgende udvalg og tilsvarende arrangementer er afholdt i 2005:  

Sportsudvalg: - juleløb, -fodbold, -Bastrup rundt  

Fester: -Fasterlavn, -Skt. Hans, –Sommerfest 

Der blev opfordret til, at man i foreningen slutter op om arrangementerne. 
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3.8 Vandværket (ved vandværksbestyrer Jan Greve Olsen) 

Vi har Sjællands bedste (flot vandanalyse) og billigste vand, værd at nyde og byde på. 

Der blev vist et billede af den rigtig gamle nymalede, fine og gode pumpe fra Holbæk Maskinfabrik, 

der pumper fra reservoir til hydrophor. Der kan ikke skaffes reservedele til den længere. Der er 

opsparet 100.000 kr., der står klar, hvis pumpen ’sætter ud’.  

Det filter, der renser vores grundvand for jernholdigt okker, er nu 30 år gammelt og skal stadig 

hyppigere renses for okker-udfældningen ved modsatrettet luftning, et arbejde som Jan foretager. 

Forventeligt må filteret udskiftes inden alt for længe.  

Der blev udskiftet vandmålere i det forgangne år. Kommunen havde tilbudt en udskiftning for 

20.000 kr. mod et andet tilbud der havde krævet 60.000 kr.  Kommunens tilbud blev accepteret og 

foregik meget velorganiseret og uden problemer ved Jan’s medvirken . 

Vandværket har en grundvandspumpe, der i det kommende år skal udskiftes med en renoveret. 

Pumpen sidder 30 meter nede og kræver medvirken ved udskiftningen af flere stærke mænd, der 

ikke er vandskrækkere.  

 

3.9 Fællesbestyrelse 
Formanden fremlagde, at der havde været 2 møder i fællesbestyrelsen for kommunens 

grundejerforeninger. Et nyttigt forum. Der blev luftet en mulighed for en bumptype, der forvolder 

’storbump’ ved for store hastigheder, men bumptypen er vist for dyrt.  

 

3.10 TDC's Ballerupnettet ved Søren 

Søren var med i en følgegruppe, der nu er nedlagt, omkring Ballerupnettet,. TDC har med Ballerup 

Kommune lavet en aftale om at servicere institutioner og firmaer med meget hurtige net-

forbindelser. Borgerne kommer i anden række og TDC's mål er at tilbyde 4.5 Mb, hvilket ikke er 

tilstrækkeligt til at få TV. TDC-nettet synes således ikke at være den lovede gode og billige løsning, 

vi havde sat næsen op efter. I forbindelse med nedtagning af luftledninger i 2006, vil NESA også 

nedgrave tomme rør, hvori der senere kan indføres fibre til 100 Mb. Det vil komme til at koste fra 

3000 kr.-5000 kr. at få nedgravet rør til lysleder fra skel til hus og 179 kr. per md. samt et beløb til 

udbydere af services. 

 

3.11 Information 

Bjarne har påtaget sig arbejdet med Højen og står også som redaktør af hjemmesiden 

www.maaloevhoej.dk, der er vel besøgt. Jan har indlagt gamle historier om områdets huse og 

beboere. Kom gerne med supplement til disse! Der blev foreslået  en side med 'erfaringsudveksling' 

samt en 'krambod' med gives bort/bytte/sælge-spalte. Formanden opfordrer til, at man indleverer 

materialer til blad og hjemmeside. 

 

3.12 Lindetræerne langs Knastebakken ind mod Måløvhøjvejs lige numrede parceller 

Alice orienterede kort om problemet de skyggende træer og der blev diskuteret videre under 

frokosten. Der er foretaget rundspørge blandt alle berørte parceller. Vi er enige om, at træerne er 

generende, især for de lavest beliggende grunde. Vi vil forsøge at tage en samtale med 

Knastebakkens formand Hans Peter Nielsen, inden der udfærdiges et skriftligt svar på 

Knastebakkens tilbud om lindetræ-beskæring og den økonomiske fordelingsnøgle.  

 

3.13 Henvendelser/ formandens rolle 

For at sikre en lovlig deltagelse blev mødedeltagerne indkrydset. Der er en stemme per parcel. 

Formandens indgående post var lagt til gennemsyn i pausen. 

http://www.maaloevhoej.dk/
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Bestyrelsen ønsker et godt naboskab, fredeligt samliv i området og opfordrer til at tvistigheder 

søges afklaret direkte mellem de implicerede parter, gerne ved invitation på ’kaffetår, sort eller 

grøn’. Formanden ønsker sig ikke en 'politikasket'. Ønsker man, efter mislykket bilæggelse af 

konflikt, at få bestyrelsens medvirkning i problemløsningen, bedes man fremsætte ønsket skriftligt.  

Formanden opfordrer til, at ikke alene bestyrelsen, men alle foreningsmedlemmer bidrager med at 

udføre fælles arbejdsopgaver i foreningen. Alle bedes påse, at fortove ikke gror til. Der opfordres 

desuden til at feje grus bort fra veje, således at kloaker ikke sander til. Storskrald, der ikke er 

fjernet, bedes taget ind for på ny at søge ’afsætning’ næste uge. Pas på ikke at indføre - og søg at 

fjerne etablerede invasive planter som bjørneklo.  

 

4 Vejrenovering 
Stig Dalsgård gennemgik vejsagen. Samarbejdet med den eksterne vejkonsulent er ophørt efter 

aftale med ham, da bestyrelsen ikke synes forløbet har været frugtbart. Der blev aftalt en reduktion i 

aflønningen til ham. Det accepterede han mod at afstå fra at fortsætte som konsulent for os. 

Medlemmerne godkendte bestyrelsens beslutning om at fortsætte vejrenoveringen uden en ekstern 

konsulent.  Foruden Stig og Jan er der også i foreningen andre fagfolk på dette område, blandt andre 

Christian Bentin, Slidlaget forventes pålagt af Pancas i 2008. Samme år vil Søndervej øst få pålagt 

slidlag. 

 

5. Foreningens regnskab 
Stig gennemgik vejregnskabet, side 4 i Højen 47, januar 2006. Regnskabet blev godkendt. Nederst på 

side 4 er der en optegning af opsparingsbeløbene år for år til slidlag. I oversigten er der indsneget sig en let 

gennemskuelig fejl, der gør at opsparingen i 2008 vil være 310.000 kr. og ikke kun 235.000. Der vil således forventeligt 

være opsparet et beløb, der er tilstrækkelig stort til at dække omkostningerne til slidlaget.  

Regnskabet for Grundejerforeningen Måløvhøj er indført med revisorpåtegning på side 5 i Højen. 

Vandværkbestyrer Jan gennemgik vandværksregnskabet, der med revisionspåtegning findes side 7 i 

Højen. Vandværksregnskabet blev også godkendt af medlemmerne.  

 

Bestyrelsens beretning og regnskab blev godkendt uden afstemning. 

 

 

6. Indkomne forslag 
Der var to forslag fra bestyrelsen, side 10 i Højen. 

Forslag1, vedrørende kontingentforhøjelse på 50 kr. per måned, var fortrinsvist forårsaget af vor 

snerydningsordning. I år med mindre udgifter til snerydning, vil det overskydende beløb blive 

overført til vejkontoen. Forslaget blev godkendt. 

Forslag 2 er en tilføjelse til paragraf 10 i vedtægterne.  

Efter diskussion af den mest hensigtsmæssige formulering blev forslaget vedtaget med 28 stemmer 

for mod 3 imod med denne ordlyd:  

Bestyrelsen kan opkræve et ekspeditionsgebyr på min. 100 kr. ved for sent indbetaling af kontingent 

og andre ydelser. 
 

Bestyrelsen opkræver et ekspeditionsgebyr på min. 100 kr. ved sager, der kræver ekstraordinære 

møder. 

 

7. Budgettet 
Foreningens budgetter findes på siderne 6 og 8. 
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Begge budgetter blev gennemgået, debatteret og efterfølgende godkendt.  

 

8. Valg af tillidsposter 
Flere bestyrelsesposter var på valg, alle accepterede genvalg og der opstillede ikke modkandidater. 

Således genvalgtes:  

- til kasserer Jenny 

- til medlem Jan og Margit 

- til suppleant Alice   

- til revisor Gert 

- til revisorsuppleant Peter 

 

 

9. Det kommende års arrangementer  
Tidspunkter og udvalgsmedlemmer vil blive indført på hjemmesiden og i næste Højen.  

Der er følgende arrangementer og udvalg:  

Sportsudvalg (kontakt Jan Greve Olsen): 

- juleløbet vil i 2006 også tilbyde 'juletrav eller -skridtgang' (Jan GO, John, Dorthe og Jenny)  

-fodbold 

-Bastrup rundt (Jan GO, og Robin) 

Fester  

-Fasterlavn - (Bjarne kontakter sidste års ’hold’, som arrangerer dette års fastelavn) 

-Skt. Hans (Jan S, Jan GO, Jenny) 

–Sommerfest (Claus, Ulla, Mette, Pernille, Jan T)  

Runde dage  

Trille og Gert ( Søndervej 3) uddeler gaver fra foreningen ved runde fødselsdage, 50, 60, 70 75 osv.  

 

 

10. Eventuelt 
Det blev nævnt, at der kan lånes fælles remedier som er placeret ved Vandværksgrunden: 

Tag-stiger, 2 afløbs-splitter, pæle-spade, tromle, stillads (som er tungt, specielt på hjemturen) (Hans har 

også et’ lånbart’ stillads, der hænger på hegnet langs vejen til vandværket).  Nøglen til grejerne har 

Jan. 

 

Bjarne takkede dirigenten for indsatsen, at føre os trygt gennem GF. 

Valter takkede for god ro og orden. 

 

Vi takker alle Anette og hjælpetropper, Jenny, Jan og Margit m.f. for dejlig fortæring. 

 

 

Referent: Alice Olsen Dirigent Valter Tarp 


