
Ville Heise Park

Indkaldelse til ordinrer generalforsamling i grundejerforeningen
Tirsdag den 7. marts 2023 kl. 19:30 - 2l:30

Pfl Lillevang skole, i storrummet (skakten) i krelderen under gang E pi Lillevang
Skole (Skowang)

Dagsorden ifolge vedtregter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning
Ved formand Steen (#44)

3. Forelreggelse af irsregnskab 2022 med revisors pitegning til godkendelse
Ved kasserer Soren (#28). Vedlagt som bilag.

4. Indkomne forslag, se vedlagte bilag
Forslag 1: Plantekummer og fodhegn (ved#44 og #48)
Forslag 2: Videre forlob for udskiftning af belregning (ved bestyrelsen)
Forslag 3: Revideret udgave afvores h6ndbog (ved bestyrelsen)
Forslag 4:Yarnelssninger i VHP, nedsettelse af udvalg (ingen bilag)

5. Forelreggelse af budget 2023 til godkendelse
Kasserer Soren (#28) prresenterer budgettet. Vedlagt som bilag.

6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen
Elisabeth (#12) er pi valg og genopstiller
Lars (#13) er pi valg og genopstiller

7. Yalgaf}suppleanter
Nicklas (#38) er p& valg og genopstiller
Flemming (#39) er p6 valg og genopstiller

8. Valg af revisor
Inger (#17) er pi valg og genopstiller

9. Eventuelt
Mulighed for at tilmelde sig vores udvalg/bander



Forslag 1- Plantekummer og fodhegn ved skoven

Plantekummer

Fjernelse af de tre plantekummer pi skovsiden ud for nr 37-48. Det vil give en bedre udnyttelse af
parkeringspladserne ved de korte hekke, som er meget vanskeligt tilgengelige og tit st6r tomme. For
at holde farten nede kan de modsatte kummer evt rykkes lengere ud pi kprebanen.
Ansl6et pris for fjernelseflytning er 21.500 kr.

eller

Med sammeformil, udskifte beton ringene (6 styks) ud for nr.37-48 med nogle smallere
betonplantekummer: > https://www.ibf.dk/privat/Plantekummer-Nordicserien-j.00x50x50-cm-Graa-
m-bu n d/702410000-WEB-O EST

Tilbudspris for nye kummer med opstilling og fjernelse af eksisterende kummer er 66.062,50 kr.

Fodheen

Fjernelse af det lave trehegn ved vendepladsen ud for nr 48. Det bliver tit pakort af lastbilerne, si
skruer og som stikker ud. Det kunne evt erstattes af 2-3 store sten.

Mvh Ulla nr 48 og Steen nr 44



Forslag 2 - Udskiftning af belegning

P6 baggrund af AllerOd kommunes svar til foreningens ansogning om ny belegning, Onsker

bestyrelsen generalforsamlingens beslutning om, hvordan bestyrelsen skal fortsatte projektet.

Kommunen har meddelt, at den foresldede gule betonsten (30x15x8 cm) ikke ligner den eksisterende
belegning tilstrakkeligt til, at den kan accepteres. Dette bedommes ud fra om den nye belegning vil
give et tilsvarende udtryk som den eksisterende, under hensyntagen til materiale, struktur, farve og

dimensioner p6 de individuelle sten.

Kommunen oplyser desuden, at den ikke kan godkende en udskiftning der som foreslSet foretages i

etaper med 6rs mellemrum. Dette pi grund af risikoen for, at de senere etaper ikke gennemfores.

Endelig har Kommunen navnt at vores landskabsarkitekt har haft stor fokus pi trafikbelastningen,
noget som m6ske nu er af mindre betydning, da renovationsbilerne ikke lengere skal k6re p5 den
gule belegning.

Bestyrelsen ser umiddelbart fOlgende to muligheder:

1) Vi finder en gul standard teglklinke, som ligner den eksisterende (cirka 22x1,0,5x5,2 cm) si
meget, at kommunen kan se udskiftningen som almindeligt vedligehold. Dermed kan vi
udskifte belegningen i det tempo, der passer os. En hurtig sogning pi nettet indikerer priser
pi 380-500,- krf mz for en sSdan tegl. Desuden vil eksisterende intakte tegl kunne genbruges.

2) Vi udvelger en gul betonklinke, som er fremstillet til at ligne belegningstegl, f.eks.
https://www.ibf.dk/privat/Betonklin ker-lVI23-LL-5x23x6-5-cm-Gu l-teqlm ix-

Normalsten/375006569-WEB-OEST, prisen er angivet til 420,- kr/m2
Hvis denne godkendes af kommunen, skal vi derefter spare op, indtil vi kan udfore
udskiftningen samlet for hele omridet.

I princippet kan vi ogsi piklage kommunens afg6relse eller endre lokalplanen, si den tillader den

foresl6ede gule betonsten, men bestyrelsen vurderer, at disse muligheder er svert gennemfgrlige

Angivne priser skal kun ses som en indikation, tilbud vil blive indhentet nir aktuelt. I et tidligere
tilbud er prisen for den gule 30x15x8 cm betonsten angivet til 575 kr/m2 inklusiv afretningsgrus,

Ovrige udgifter til udskiftningen er angivet til 415 kr/mz.
Bebyggelsens gule belegning er p5 omkring 3.000 m2, hvoraf ejerforeningen stdr for udgifterne til
godt 2.500 m2.

Vores nuverende opsparing er pi 1.100.000,- kr, og vi sparer yderligere 120.000,- kr op om 6ret. Ved

et groft overslag (500 kr/m2 til klinke/sten og 500 kr/m2 til andre udgifter) har vi midler til at
gennemfore mulighed 2 om tolv 6r. Mulighed 1 kan udf6res i etaper, eller som en komplet renovering

om seks 5r (med den antagelse at 50% af eksisterende klinker kan genbruges).

Bestyrelsen mener, at valget mellem mulighed 1 og en undersogelse af mulighed 2 vil kunne

besluttes med almindeligt flertal. Det vil dog senere kreve 213 flertal ifolge vedtegterne, hvis

mulighed 2 skal gennemf6res.



Forslag 3 - Revideret udgave af Hindbog for Ville Heise Park

I Hindbog for Ville Heise Park er fplgende blevet opdateret

. Alle sider: Opdateret links til diverse hjemmesider. TilfOjet m6ned og 5r for revision.

. Bebyggelsens fremtoning: Malings- og trebeskyttelses-produkterne er verificeret og opdateret
sammen med Fl0gger.

. Dagrenovation: Overskrift endret og indhold opdateret med beskrivelse af felles affaldslOsning

. Dokumenter: Tydeliggorelse af hvilke dokumenter, der er tale om.

. Naboskab: TilfOjet genbrugsba nden.

. Parkering generelt: Tilfojet afsnit om opladning af ellhybridbiler.

. Spildopmagerne: Slettet.

H6ndbogen ligger tilgangelig p6 VHP's hjemmeside https://villeheisepark,dk under V,4RD AT VIDE.

Hvis du ikke har mulighed for at se den her, s6 kan du f6 en trykt kopi ved at rette henvendelse til Steen T

Hasholt #44, formand@villeheisepark.d k.

Check venligst opdateringen af hSndbogen, s6 den nye udgave kan blive godkendt/forkastet pi
genera lforsam lingen.

mvh
Bestyrelsen



Folgebrev til lndkaldelse til ordinar generalforsamling i G/F Ville Heise Park,7-3-2O23

Beklager at bilag til forslag 4 ikke niede med i f6rste runde af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Vi ser frem til at drofte forslaget samt de andre fremsendte forslag til generalforsamlingen for Ville
Heise Park 2023.

Mvh.
Bestyrelsen



Forslag 4 - Varmelosninger iVHP, nedsattelse af udvalg

Problem
t Ville Heise Park er opvarmningsformen som bekendt individuelle gasfyr, men sidste 6rs

internationale begivenheder samt regeringens forslag om at udfase naturgas betyder, at private
ejendomme og ejerforeningen skaltraffe beslutning om, hvorvidt der skal skiftes til en ny

energikilde /form.

Baggrund
Norfors kom sidste frr med en plan for udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Nordsjelland og Ville
Heise Park ligger i gult omride, hvilket betyder mulig udrulning fra 2028.

AllerOd Kommunes tidshorisont rakker tilsyneladende ikke sd langt, hvorfor vi alle i starten af januar

har f6et brev om, at der ikke er planer om fjernvarme ivores omr6de.

[Osning
Kommunen har anvist nogle alternativer til opvarmning med gas

lndividuel opvarmning: "Typen af individuel opvarmning, der kan bruges pi din ejendom,
afhenger af en rekke forhold, for eksempel afstanden til din nabo ...".

Felles mindre varmelosninger: "En falles opvarmningslosning producerer varme til flere
husstande, og kan etableres p6 baggrund af forskellige teknologier".

Kommunen opfordrer til dialog om mulighederne.

AllerOd Kommune tilbod sidste 6r i september mined Ville Heise Park at vare med i et pilotprojekt
om forskellige muligheder for opvarmning i Ville Heise Park, hvilket bestyrelsen naturligvis takkede ja

tak til - der er dog endnu ikke konkrete resultater herfra.

lndstilling
Bestyrelsen onsker en 6ben og inddragende proces iforhold til det videre arbejde med en eventuel
ny varmelosning for Ville Heise Park.

Bestyrelsen indstiller til at nedsatte et udvalg af interesserede beboere i Ville Heise Park, som i lobet
af det kommende 6r skal:

L. Kortlegge de mulige varmelosninger i Ville Heise Park.

2. Give et bud p6 omkostningerne ved de forskellige losninger.
3. Fremlegge arbejdet pi den naste kommende generalforsamling (evt. Ekstraordinare

generalforsamling).

Mvh
Bestyrelsen
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