Referat fra General forsamlingen 2018

Grundejerforeningen Børup

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen ”Børup”
Tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 19.30 på Tranbjergskolen,
Afdeling Grønløkke Allé i kantinen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag:
5. Budget for det kommende år
6. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
7. Valg af bestyrelse:
8. Valg af suppleanter: Vi mangler en suppleant
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Grundejerforeningen ”Børup"
www.grf-boerup.dk

Omdelt til samtlige husstande i Grundejerforeningen ”Børup” i weekenden d.
10.-11. Februar
*******************************************************************
Referat fra generalforsamlingen i Grundejerforeningen “Børup” d. 6/2 2017
Der var fremmødt 22 stemmeberettigede grundejere.
Ad Punkt 1:
Bestyrelsen foreslår Niels Jørgensen BV 157 som dirigent. Godkendt af
forsamlingen. Niels fastslår at indkaldelsen er omdelt i weekenden d. 10.-11.
Februar og generalforsamlingen dermed er lovligt indkaldt. Den er derfor
beslutningsdygtig.
Ad Punkt 2:
Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen i 2017 konstituerede bestyrelsen sig således:

Marie Janussen: Formand
Carsten K. Mortensen: Kasserer
Robert Christensen: Sekretær
Børge Svalo: Veje
Brita Bartels: Grønne Områder
Bent Åge Henriksen: Legepladser
Poul Madsen: Suppleant
Anders Dalsgaard: Suppleant
I foråret 2017 ytrede den daværende formand Marie Janussen ønske om at blive
aflastet med omfanget af arbejdsopgaver i kraft af sin position som formand for
grundejerforeningen. I bestyrelsen valgte vi således at re-konstituere os, så Marie
Janussen og Robert Christensen skiftede poster imellem os, og Robert
Christensen har således fungeret som formand siden da.
I efteråret 2017 fraflyttede bestyrelsesmedlem Brita Bartels området og fratrådte
dermed bestyrelsen og ansvarsområdet ” De grønne områder”. Vi valgte igen at
re-konstituere os, så Børge Svalo overtog de grønne områder og suppleant
Anders Dalsgaard indtrådte i bestyrelsen og overtog vejene.
En stor tak skal lyde til Brita Bartels for den indsats hun har ydet og held og lykke i
det nye hus.
Og naturligvis også en stor tak til de øvrige medlemmer af bestyrelsen for årets
indsats.
Pasningen af De grønne områder
En opgave der har fyldt rigtigt meget i bestyrelsens arbejde i 2017 har været
foreningens ønske om at opnå en bedre service og en billigere drift af
pasningsarbejdet for de grønne områder. Den nu fratrådte Brita Bartels og jeg har
brugt lang tid på at sammensætte og klargøre et udbudsmateriale med de
nødvendige detaljer og beskrivelser af de arbejder vi gerne vil have udført. Som
en del af den proces blev det konstateret at pasningen af området rundt om
vandbassinet er en del af Århus Vands forpligtelser. Grundejerforeningen har
således fejlagtigt tidligere afholdt udgifterne for pasningen af dette område. Vi
har gennemgået og justeret udbudsmaterialet indhold på flere bestyrelse møder
og ekstraordinære ”grønne” møder. I juni måned sendte vi så udbudsmaterialet
ud til 5 leverandører: OK Nygaard (daværende), EV Have, Skovtop, Havemand
Marius og BG Anlæg. Efterfølgende havde Brita Bartels en besigtigelse af området
med samtlige leverandører enkeltvist.

De 5 indhentede tilbud blev sammenlignet og evalueret og vi valgte i bestyrelsen
tidligt at fravælge BG Anlæg grundet en meget høj pris sammenlignet med de
andre tilbud. Herefter havde vi en teknisk afklarings runde samt pris justering
med de resterende 4 leverandører. De reviderede tilbud og tekniske afklaringer
blev så igen sammenlignet og evalueret af bestyrelsen og valget stod til sidst
imellem at fortsætte med OK Nygaard eller skifte til Skovtop.
Vi har valgt at tegne en ny aftale med Skovtop, med ikrafttrædelse per 1.janaur
2018 og gældende i 3 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år, uden
nogen former for årlige prisreguleringer i perioden.
Den nye aftale giver en årlig besparelse til grundejerforeningen på 75.000,- DKK.
Penge som vi vil få brug for i forbindelse med nødvendig vedligeholdelse eller
fornyelse af belægninger vores stier og legepladser, som jeg vil komme nærmere
ind på senere. Børge Svalo og jeg har i december 2017 haft et opstartsmøde med
Skovtop og har en løbende tæt dialog med deres kontaktperson Peter Steen, så vi
sikrer os en god opstart og en udførelse til alles glæde og gavn.
Øvrigt grønt:
Vi har i 2017 haft en tæt opfølgning og rykket OK Nygaard utallige gange for
mangelfuld udførelse af græsklipning og tømning af affaldsstativer. OK Nygaards
entusiasme dalede også markant, da vi i efteråret 2017 meddelte at de havde tabt
aftalen.
Vi har indkøbt nye større affalds stativer og skiftet de små stativer samt opsat 2
nye hvor det var blevet påpeget at det var lidt mangelfuld dækning i området.
Siden vi har installeret de nye stativer har vi ikke observeret eller fået
henvendelser om overfyldte stativer og hundeposer på jorden. Vi håber ikke, vi
skal høre om overfyldte affaldsstativer i 2018.
Skovtop har udført en del større beskæringsopgaver og træfældninger opgaver i
området, som vi har modtaget henvendelser på i årets løb. Vi ser på at få lagt en
plan for hvorledes en beskæring af de store grønne bælter langs med store
Børupvej og Grønløkke Alle kan gribes an på en struktureret måde.
Vi har nedlagt petanguebanen og sået den til med græs. Vi overvejer at få fjernet
nogle af de gamle træstubbe og genetableret med græs i 2018. Skovtop måler op i
området og vender tilbage med en pris i løbet af året. Ligeledes ser vi også på at
få passende nyplantet løbende.
Legepladser:
Vi har i 2017 udført følgende vedligeholdelsesopgaver på vores legepladser:
● Udskiftet et gyngestativ og et vippedyr.

●
●
●

Fyldt nyt sand i sandkasserne.
Repareret et legehus og klatre reb.
Udskiftet net i fodboldmålene oppe ved fælleshuset.
Derudover har bestyrelsen været i gang med at undersøge lidt omkring prislejet
på en evt. fremtidig fornyelse af vores legepladser, sammen med
legeredskabsfirmaet UNO. En sådan udgift anslås til at ligge i prislejet
3-500.000,-DKK, alt efter hvor meget vi selv ønsker at tage fat.
Hjertestarter:
Strandborg har fornyeligt fået opsat en hjertestarter udvendigt på deres
forsamlingshus. Ellers kan man på www.hjertestarter.dk se hvor der ellers er
placeret hjertestartere i området.
Snerydning veje og stier:
Som en del af aftalen for pasningen af de grønne områder indhentede vi også
priser fra leverandørerne for at stå for snerydningsopgaven. Det viste sig dog på
de priser vi fik indhentet, at det ikke var noget vi skulle inkludere i den grønne
aftale. Vi har derfor fornyet vores fastpris aftale med BG Anlæg på 65.000 DKK, da
vi ser den som værende en rigtig god aftale for os.
Veje:
Til arbejdsdagen 2017 havde vi et frivilligt hold rundt og udbedre løse brosten i
området.
Tak til vores arbejdsomme vejekspert Keld Olsen.
Arkil har udbedret nogle mindre revner og huller i 3 af vores stier i området.
Rensning af kloakkerne for sand efter snerydning 2016/2017 blev vurderet ikke
nødvendigt efter den milde vinter vi havde og vi vurderer heller ikke det er
nødvendigt i år.
Stier:
Vi fik kommunen til at klippe fri rundt om de total tilgroede afløbsriste langs med
vores stier i området. Kommunen udskiftede brønddæksler og lagde ny asfalt på
de kommunale stier i området.
Vi har en igangværende dialog omkring udbedring af de steder hvor der er lavet
dybe spor eller skader i de tilstødende græsarealer. Vi har identificeret flere
steder hvor belægningen begynder ikke at have det for godt på vores stier og vi
har derfor fået indhentet en pris fra Arkil på hvad det vil koste at forny
belægningen på samtlige af vores stier. Pris 350.000,- kr. Arkil vurderede det
burde gøres indenfor 5 år.

Vi har planlagt at tage en besigtigelses runde med vores vej ekspert Keld Olesen,
for at nøje vurdere
tilstanden af de forskellige stier og lave et oplæg til hvorledes arbejdet kan gribes
an, prioriteres og deles op i passende etaper.
Fælles arbejdsdag:
Vi afholdte i november måned en fælles arbejdsdag, hvor vi inviterede samtlige
225 grundejere til at
støtte op og deltage. Det resulterede i tilmelding og fremmøde af 5 voksne og 2
børn.
Opgaver vi fik udført:
● Udbedret løse brosten
● Vasket vejskilte
● Samlet affald
● Plantet 3 stk kastanjetræer doneret af BV291
● Samlet bænke ind
● Ryddet op i fælles huset
● Rettet sand af i sandkasserne
● Gravet gamle hundestativer op
● Repareret legehus
En stor tak skal lyde til samtlige deltagere og naturligvis også vores træ donor.
Vi håber at kunne forbedre deltagerantallet til den kommende arbejdsdag i 2018.
Fastelavn:
Traditionen tro blev der afholdt fastelavn ved fælleshuset med et højt deltager
antal og til stor glæde for samtlige fremmødte børn og voksne. En stor tak skal
lyde til de frivillige arrangører.
Økonomi:
Jeg vil gerne ganske kort bevæge mig ind på kassererens område og runde af med
at sige at vi i
bestyrelsen har haft stor fokus på at få vendt foreningens drift økonomi fra et
minus til et plus og forsøgt at spare hvor det har været muligt.
Spørgsmål:
GA 66: Stierne bliver ikke ryddet ret godt, de er glatte og folk falder. Robert: Vi
vender tilbage til det senere.
Ikke flere spørgsmål og beretningen godkendt af forsamlingen.

Ad punkt 3:
Kasseren: Starter med et ønske om at fraflyttere/nye beboere giver besked med
mailadresse ved udskiftning i husene.
Kassereren gennemgik regnskabet for grundejerforeningen, som udviste et
mindre overskud på kr. 4.000 og i store træk var som budgetteret. Foreningens
egenkapital er på t.kr. 178 og der er hensat t.kr. 149 til større beskæringsopgaver.
Der blev spurgt til, om man kunne overveje at ændre hensættelsen til at dække
større udeopgaver (f.eks. også legepladser) - det vil bestyrelsen se nærmere på.
Regnskab for vejfonden blev også gennemgået. Overskud på t.kr. 130 og en
samlet egenkapital på t.kr. 1.262, som for hovedparten er placeret i obligationer.
Ad punkt 4
Ønske om bedre legepladser fra grundejer. Niels læste mailen op, da grundejeren
ikke var til stede.
Oplæg:
Investering i opgradering af legepladsen vil bidrage til værdiforøgelse ved
fremtidige boligsalg + plus ekstra glæde for de ældre beboer med børnebørn.
Jeg tror ikke, at legeområdet ikke har haft første prioritet i de seneste år.
Investeringer på området ses sparsommelige, når man ser legepladsens
udformning, og når man sammenligner med andre boligområder. Jeg mener også,
at man bør kunne finder midler i budgettet til at fremme dette område.
Derfor vil boligejere der står foran salg af bolig indenfor de kommende år, kunne
se frem til værdiforøgelse af ejendommen ved en større investering i legeområdet
på det store grønne areal.
Dette grundet at Tranbjerg allerede er et oplagt valg for børnefamilier, og dermed
vil interessen fra børnefamilier blot blive større og mere attraktiv.
Ud over værdiforøgelsen, vil en sådan investering også kunne bidrage med glæde
for de ældre beboere i området. Bedsteforældrene vil nyde at se deres børnebørn
lege på legepladen. Og børnebørnene vil elske at komme på besøg, for at lege på
den store nye sjove legeplads.
Jeg vedlægger nogle billeder for at vise nogle ideer og inspiration.
Jeg håber dette oplæg vil blive positivt modtaget.
Kommentarer til oplæget:
● GA 28: Måske den nede ved boldbanen - den er kedelig.

●
●
●
●
●
●
●
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●

GA 72: Legepladserne slidt
GA 66: Ikke mange børn på legepladserne lige nu
GA 28: Hvad synes bestyrelsen?
Robert: Beplantning på den. Opspare til legeredskaber
GA 70: Sponsorater på legepladser?
Robert: Kunne være en ide. Opsparing vha flaskesamling/andre ideer?
Niels: Udvalg til at arbejde på det?
Carsten: Vi har ikke ½ mio lige nu at bruge på det...
Robert: Gerne have et udvalg og nogle mere konkrete forslag.
BV 181: Skrives der rundt til andre? Forslag til
Der arbejdes på at nedsætte et udvalg til at arbejde på det sammen med
bestyrelsen. Kan ikke arbejde/stemme på forslaget, da det er så ukonkret.
Udvalget skal arbejde på konkret forslag til afstemning på næste års
generalforsamling.
Ad punkt 5:
Gennemgang budgetterne. Grundejerforeningen får efter udbud af pasning af de
grønne områder en pæn reduktion i udgiften, som betyder der er et fremtidigt
råderum til nye projekter/opgaver. Det vil bestyrelsen se nærmere på i det
kommende år. Efter nogle år med mindre over-/underskud kommer en
konsolidering meget passende.
I forbindelse med gennemgang af budget for veje, så vi også på et groft overslag
over de fremtidige udgifter til renovering af vejene. Selvom egenkapitalen
forekommer stor vurderes den blot at været på et niveau, hvor vi indenfor en
årrække vil have midler til at få ny asfalt på veje der endnu ikke har fået det.
Spørgsmål - drift:
● GA 66: Ryddet sne + saltet og derefter frost. Så bliver det glat.
● Carsten: Det er grundejerens eget ansvar at sørge for at vejen og stier
udenfor ens ejendom er fremkommelige. Dengang vi betalte pr rydning
var det ikke bedre ryddet. Vi vil altid være sidste prioritet i området pr
vores lille størrelse.
● Niels: Timepris for snerydning deler før og efter kl 7: Før 7 kan snerydning
bruge budgettet kun på det - det er meget dyrt.
● GA 72: Hensættelse til beskæringer kunne måske generelt være til
udenområder? Så det kunne bruges lidt til legepladser også? Carsten: Det

●
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har bestyrelsen også snakket om.. Men det kræver nok en
beslutning/vedtægtsændring fra en generalforsamling.
GA 66: Tage udskiftning af legepladser i etaper?
Niels: Hensættelser til beskæringer - lavet for at kunne beskære volden
langs GA.
GA 26: Ikke tage alle pengene fra beskæringer. Der skal være til
beskæringer og stier, der trænger
BV 181: Samarbejde med andre grundejerforeninger for at få bedre
priser?
Robert: Hvad er det vi vil? Vi skal bruge pengene på det rigtige...

Spørgsmål - vejkontoen:
● GA 72: Revner i den nye belægning.
● Børge: Keld har tjekket - det er ok endnu. Problemet er undergrunden i
hele Tranbjerg, der bevæger sig meget og underlaget fra starten ikke er
lavet optimalt.
● GA 66: Hvor længe har de oprindelige holdt? Omkring 27-28 år.
● Gennemgang fremskrivningen af udgifter til vej-vedligeholdet.
Ad punkt 6:
Uændret kontingent. Vedtaget
Ad punkt 7:
Ingen nye opstiller og alle er villige til genvalg. Alle genvalgt.
Ad punkt 8:
Poul Madsen BV 51 genopstiller - genvalgt.
Leif Manø BV 79 stiller op - valgt.
Ad punkt 9:
Revisor Kaj Kristensen BV 177 på valg. Genopstiller og valgt.
Revisorsuppleanten Steen Beck . Genopstiller og valgt.
Ad punkt 10:
GA 28: Mange indbrud i området - hvad med nabohjælp? Kan de indkøbes til alle
stikveje? Kan købes for 366 (plus beslag) ink. Levering. Man skal være medlem af
nabohjælp. Niels: Det skal bestemmes af stikvejene selv. Carsten: Man skal vist
blive enige i mindre klynger.

BV 61: I februar henvendt sig ang. at naboer havde haft indbrud. Har skaffet
brochurer på nabohjælp. Vil gerne dele rundt i området hvis der er nogen
brochurer til overs. Man opretter en gruppe derinde alle deri tilmelder sig og får
diverse ting. Omkring GA 120 har et nabohjælp-skilt. Grundejerforeningen ikke
involveret i dette skilt.
Grundejerforeningen opfordres til at overveje at indkøbe skilte og sætte på
eksisterende skilte til indfaldsvejene. I hvert fald at stikvejene får snakket om det
indbyrdes og taget initiativ.
Carsten: Det er ikke skiltet, der er problemet - der skal også være opbakningen fra
husene på stikvejene.
Ønske om skilt ved stikvejen: Henvendelse til bestyrelsen, så finanseres skiltet ved
stikvejen gerne.
GA 118: Ved GA 96-114 der er mange, der parkerer, hvor man drejer til højre og
man kan ikke se, hvad der kommer. Lad venligst være med det.
GA 72: Glad for at prisen på grønne områder er blevet forhandlet ned. Tak til
bestyrelsen for godt arbejde.

