
Referat
Modeforum:

Grundejerforeningen Ville Heise Park

Dato og tid

Generalforsamling i grundejerforeningen Ville Heise Park, 3450 Allersd

7. marts 2023 Sted: Skovvangskolen,
Skakten

Reprasen-
teret ved
fremmode

Reprasen-
teret ved
fuldmagt

1, 6, 9, 1A, 12, 13, 14, 17, 2A,23,
24, 26, 27 , 28, 31 , 32,35, 39, 40,
41, 42, 44, 45, 46, 48

38 Referent: Elisabeth#12

Dirigent Tine #28

Bilag: Budget 2023

Regnskab 2022, forslag 1 2 og 3 er omdelt med tndkaldelse, forslag 4
efterfolgende

Punkt 1 Valg af dirigent og referent

Steen Hasholt #44, formand, bsd velkommen til den 25. ordinare generalforsamling r grunde.;er-

foreningen Ville Heise Park, VHP.

Bestyrelsen pegede pd Tine Kastberg #28 som dirigent.
Generalforsamlingen bakkede op og valgte Tine til dirigent.

Bestyrelsen pegede pA Elisabeth Holst #12 som referent.
Generalforsamlingen bakkede op og valgte Elisabeth til referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, da indkaldelse og bilag blev
omdelt mere end 14 dage far generalforsamlingen.

Herefter gjorde dirigenten rede for sine opgaver og rolle som dirigent.

25 husstande var reprasenteret ved fremmode. Dertil kom 6n fuldmagt.

Punkt 2 Bestyrelsens beretning __"___J

Formandens beretning tor 2022, v/ Steen #44

Sociale arrangementer
Sankt Hans blev igen i 5r afholdt i dejligt sommerve1r. P6 grund af msrke skyer andre steder kom
6rets bAltale omkring Vilhelmine Heises ststte til selvstendighedskamp i balkanomrddet og nod-
hjalp tilforfulgte Armenierne. Heksen blev endnu engang sendt afsted fra vores lille b6lfad ak-
kompagneret af "Vi vil fred her til lands.. "
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VHP grundejerforening

Arets sommerfest blev afholdt pA klassisk vis med felles kagebord, konkurrencer, grill og aften-
hygge. Temaet var Tour de France, med blandt andet cykeldakskast og Jonas Vingegaard GPS-
quiz. Arrangoterne var selvfolgelig kladl iklassisk fransk stil, ligesom oppyntningen var bleu,
blanc, rouge

Juletrastendingen samlede igen mange beboere, som nod varm kakao, glogg og ableskiver. De
sang til gengald godt med p6 "Nu er det jul igen" og yderligere et par lulesange.

Nogle bornefamilier har i Ar genoptaget vores gamle fastelavnstradition, og jeg har hsrt at arran-
gementet var meget vellykket.

De gronne dage har haft god tilslutning. Bestyrelsen takker alle som her b6de bidrager til vedlige-
holdelsen af vores fallesarealer og samtidigt styrker det socrale i vores forening. En enkelt af de
gronne dage m6tte desverre aflyses pi grund af dArligt vejr
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Bestyrelsen har arbejdet med...
Trafik
Bestyrelsen har haft lAnt en mobil hastighedsmAler af Allersd kommune. Den blev som et forsog
opstillet ved vores indkorsel, med tanke pfr at fi nogle milinger pi de hastigheder der opleves
som hurtige. Forsoget var ikke vellykket, da hastighedsmAleren ikke gav nogle visninger. Dette
muligvis fordi der er s6 meget skygge ved vores indkorsel at mdlerens solceller ikke fik tilstrakke-
ligt lys.

Falles affaldslosning
ljunr modtog vi et skriv fra Allersd kommune om, at vores individuelle sakkestativer ville udgA, og
at beboerne ogsA for mad og restaffald ville blive tilknyttet den falles affaldsordning. Bestyrelsen
gjorde indsigelser mod denne skrivelse, da bestyrelsen tidligere var blevet lovet at VHP ville kunne
valge mellem en individuel eller en falles losning for disse to fraktioner. lndsigelsen blev afvist, og
de to fraktioner blev tilfojet vores falles affaldslssning i uge 42.
Ligeledes ijuni henvender sagsbehandleren for placeringen af vores faelles affaldslssning sig, med
den besked, at vi ikke kan fa lov til at placere losningen pa eksisterende P-pladser som foresliet.
Bestyrelsen pApegede at der i bebyggelsen findes ekstra P-pladser der om nadvendigt ville kunne
aktiveres. Efter en lengere dialog og en besigtigelse af vores omrAde meddelte kommunen to lss-
ninger som den vurderede ville kunne opnA kommunens godkendelse. Kommunen afgjorde herun-
der at renovationsbiler ikke langere skal kore ind i VHP. Fsrst i det nye ar blev der afholdt ekstra-
ordinere generalforsamlinger, hvor det blev besluttet, at af de to mulige placeringer er den gronne
stribe overfor Verners vandhul foreningens foretrukne placering.
Byggeansognrngen for denne placering er til behandling hos kommunen. og kommunen har indike-
ret at ansogningen kan imsdekommes, hvis indhegningen bliver pa alle fire sider, samt i farven
sort og med fuld begronning. Bestyrelsen er ikke enig i farven, men forventer at denne kan diskute-
res pd plads, sAledes at etableringen snart kan p5begyndes

Ladestandere til biler i VHP (fra tidligere generalforsamlinger)
PA trods af lidt etableringsudfordringer er det lykkedes at fA installeret de planlagte ladestandere r

VHP, og de er nu fuldt funktronsdygtige. Flemming #39 er fortsat som primus motor. og har sorget
for at den medfolgende app-losning er kommet op at kore. Der er endnu ikke nogle elbilsejere i

VHP, si indtil videre er det gester og andre udefrakommende som sorger for indtjeningen i sy-
stemet. Bestyrelsen har ikke set et behov for at reservere pladserne ved ladestanderne kun til lad-
ning, men vil gerne opfordre dem der parkerer ved ladestanderne om at sorge for, at der er mulig-
hed for ladning, s6ledes at ingen korer forgaves til vores ladestandere.

Valg af belegningssten/tegl (fra tidligere generalforsamlinger)
Som indstillet af generalforsamlingen sidste ar, har bestyrelsen sogt tilladelse til at udskifte vores
belagning med en gul betonsten (30x15x8 cm). Bestyrelsen modtog derefter det overraskende
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svar, at kommunens ikke kunne acceptere den foresldede losntng. Bestyrelsen har varet til et op-
klarende msde pi kommunen, og har ud fra dette opstillet de videre muligheder i forslag 2.

Overdakning af terrasse VHP #3 (fra forrige generalforsamling)
Som oplyst pA sidste generalforsamling har bestyrelsen henvendt sig til Allerod kommune angAen-
de nogle uklarheder i vores lokalplan omkring sekundart byggeri. Kommunens svar er kommet
bestyrelsen i hende efter indkaldelsen til dette irs generalforsamling. Kommunes svar er videre-
sendt til de beboere som har vist interesse omkring opforelsen af sekundart byggeri. Den kom-
mende bestyrelse vil behandle kommunens svar, og vurdere i hvilket omfang bestyrelsen skal fol-
ge op pd det modtagne svar.

Udbedring af trappeskakt ved VHP #2-6 (fra tidligere generalforsamlinger)
Bestyrelsen har ikke hsrlfra ejerforeningen for VHP #2-6, angiende planer for udbedringen. Det
har veret en kendt sag, at h6ndvarkerne i 2A22 har haft meget travlt, men det skulle vare bedre i

2023. Bestyrelsen vil folge op med ejerforeningen for VHP #2-6 om, hvornAr udbedrrngen plan-
lagges udfort.

Varme i Ville Heise Park (fra forrige generalforsamling)
Norfors udrulningsplan for fjernvarme blev offentliggjort ijuni, og ifolge denne vil Norfors i 2028 se
nermere p6, om Norfors kan fjernvarmeforsyne Ville Hetse Park.
Via en kontakt arrangeret af Birger #47 er VHP blevet tilbudt gratis r6dgivning om varmelasninger
ved at deltage i et pilotprojekt, som kommunen gennemforer for omrAder som ikke umiddelbart stAr
til at fd fiernvarme. Et konsulentfirma er hyret af kommunen til at gennemgd fire udvalgte boligom-
rAder herunder VHP Pilotprolektet skulle vare afsluttet i december, men er blevet forsinket. Besty-
relsen har 28. februar modtaget konsulentfirmaets rapportudkast til kommentering, hvilket vil blive
en af de fsrste opgaver for den nye bestyrelse.
Den 10. januar har Allersd kommune videre sendt en skrivelse til "Til ejendomsejere uden mulig-
hed for fjernvarme", det formodes at alle beboere har modtaget denne via E-boks. Skrivelsens
overskrift er: "lnformation om hvordan dit gas- eller oliefyr kan erstattes af andre opvarmningsfor-
mer".
Endeligt har Allerod kommune to gange indkaldt til webinarer om alternativer til olie- og gasfyr,
energirenovering samt tilskudsmuligheder. Det fsrste webinar blev hurtigt overtegnet og det andet
bliver afholdt i aften samtidig med vores generalforsamling. Webinaret i aften skulle dog blive op-
taget og efterfolgende lagt op pa kommunens hjemmeside.
P6 denne baggrund har bestyrelsen fremsat forslag 4 om nedsettelse af et udvalg til at belyse mu'
lighederne iVHP.

Legeplads
Vores legepladsansvarlige, Tine #28, gjorde bestyrelsen opmrerksom pi, at der var forhold pd le-
gepladsen som ikke var sikkerhedsmessigt forsvarlige, Med Nicklas #38 som primus motor er
gyngerne blevet udskiftet og faldunderlaget udbedret.

IT
I forAret gik vores hjemmeside ned, og det viste sig nodvendigt at reetablere den helt fra en gam-
mel backup. lgen mA vi takke Flemming #39 for at have tid og tilmodighed til at udfore et stort ar-
bejde for foreningen.

Tak til...
Et stort tak til alle de, der giver en hdnd med i vores udvalg, vi uddeler biografbilletter som en lille
erkendtlighed for indsatsen

. Grsnt udvalg: #9 Peter, #15 Lene, #24 Marianne, #26 Lone (ny formand), #31 Keld (afgA-
ende formand), #33 Marie og #42 Anne-Grete

. Legepladsudvalg: #13 Kristine, #37 Sebastian og #47 Saren samt #28 Tine som legeplads-
inspektor

. Lampemend:#17 Rasmus 17# Ren6
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o lT-administrator: ll41 Karl Kristian
o Ladestander-administrator: #39 Flemming
. Genbrugsbande'#13 Lars, #24Mariane,#27 Eva, #28 Tine

Ogs6 tak til vores Planebande, som er'. #4 Gerl, #12 Anker, #14 Simon, #15 Carsten, #17 Ren6,
#19 Gunnar,#24 Axel og #41 Karl Kristian, som i stedet for biografbilletter fir et tilskud til deres
arbejdsto.y.

Velkommen til nye beboere
VHP #10 - Andrei og Katrine
VHP #33 - lt/arie

Punkt 3 Forelaggelse af irsregnskab 2022 med revisors pitegning til godkendelse

Soren Christensen #28, kasserer, fremlagde det omdelte regnskab for 2a22
Generalforsam li n gen godkendte reg nska bel f or 2A22.

Punkt 4 lndkomne forslag

Tine, dirigent, konstaterede, at forslagene ville kunne vedtages med simpelt stemmeflertal.
Der var ikke onske om skriftlige afstemninger. hvorfor afstemningerne skete ved h6ndsoprekning.

Forslag 1 - Plantekummer og fodhegn, vl l*44 og #48
Forslag 1A-Betonringe
Grsnt udvalg blev spurgt, hvad der havde vare tanken med beplantningen i kummerne. Lone #26
svarede, at det var hensigten, at beplantningen skulle hange ud over betonringene, men at det
ikke var lykkedes.

Andringsforslag blev stillet og omdelt af Karl Kristian #4r, hvor betonringe erstattes af pullerter
P6 den baggrund trak forslagsstillerne det oprindelige forslag tilbage.

Andringsforslaget med pullerter blev vedtaget med 23 stemmer for forslaget, incl fuldmagt.

Forslag 1B - Fodhegn ved vendepladsen udfor nr. 48
Forslaget om at erstatte det pAkorte fodhegn med pullerter eller sten blev godkendt.
Eventuelt kunne transportfirma tage store sten med, n6r pullerter leveres.

Forslag 2 - Videre torlab ved udskiftning af belagning
Steen meddelte, at Allersd Kommune overraskende har meddelt, at den fremtidige belegning
skal vere identisk med eller i hvert fald ligne den eksisterende gule teglbelegning,

Steen har fundet en gul betonsten, der bdde i stsrrelse og farve ligner den eksisterende tegl, og
havde lagt sten af hver af de to typer op, s6 de kunne ses af modedeltagerne.

Renovering med tegl kan ske gradvist i takt med vores opsparing, hvorimod kommunen umiddel-
bart tilkendegiver, at en alternativ sten skal udskiftes p6 6n gang, hvilket vil tage foreningen ca. 12
ir at spare op til

For renovering med gul teglsten stemte 6 medlemmer, inclfuldmagt.
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For renovering med gul betonsten stemte 15 medlemmer.
Bestyrelsen vil pd den baggrund arbejde videre med gul betonsten frem til neste ordinare gene-
ralforsamling. Det omfatter bl"a. at bestyrelsen beder kommunen godkende den andrede stentype
og en eventuel en etapeopdeling af belegningsudskiftningen.

Forslag 3 - Revideret udgave af vores hindbog

Flemming #39 har opdateret h6ndbogen med bl.a. koder pA malingsprodukter, som er i handlen,
falles affaldslosning samt el-biler.

Revideret h6ndbog blev godkendt.

Forslag 4 - Varmelosninger i VHP, nedsattelse af udvalg

Steen #44 prasenterede det omdelte forslag om at nedsette et udvalg, der skal undersoge muli-
ge varmelosninger i VHP med overslag p6 omkostninger og fremlegge resultatet pA generalfor-
samling.

Rene #1 har fremsendt skriftlig indsigelse mod forslaget, idet han vurderer, at grundejerforeningen
ikke har befojelser til at behandle forslag om felles varmelssning. Han tilbsd at trakke sin indsi-
gelse tilbage, hvis bestyrelsen kunne garantere, at der ikke fremtidigt kan blive tale om felles ud-
gifter i forbindelse med en fremtidig varmeforsyning.

Dirigenten og flere fremmodte vurderede, at indsigelsen ikke var relevant for det stillede forslag.

Steen pointerede pA vegne af bestyrelsen, at det foresl6ede udvalgs opgave alene er at underss-
ge fremtidige varmeforsyningsmuligheder, samt at bestyrelsen ikke vil gore noget ulovligt. Han til-
fojede, at det ikke pA forhAnd kan udelukkes, at lovlige beslutninger pi baggrund af et varmeud-
valgs arbejde vil kunne medfore omkostninger for foreningen

ft/ogens #35 advarede mod at vare firstmover, idet regler og teknologisk udvikling pA omridet
udvikler sig hurtigt.

Et underssgende varmeudvalg blev nedsat, best6ende af Flemming #39, Carsten #15, Anker #12
og Steen #44

Punkt 5 Forelaggelse af budget tor 2023 til godkendelse

Soren #28, kasserer, presenterede det omdelte forslag til budget og noter for 2023.

Som konsekvens af vedtagelse af opstilling af pullerter blev budgettet havet med 50.000 kr. under
prolekter

Steen ll44,formand, oplyste, at der kan komme udgifter til advokat, idet et medlem har meddelt, at
det vil holde en del af kontingentet tilbage, da medlemmet vurderer, at der er fellesudgifter som
er medlemmet uvedkommende I fald det reelt sker, kan juridisk bistand blive nodvendig.

Generalforsamlingen godkendte budgettet 2023, som det hermed omdeles
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Punkt 6 Valg af to medlemmer til bestyrelsen

I

Punkt 7 Valg af suppleanter

Punkt I Valg af revisor

lnger #17 er pd valg og genopstiller.
Generalforsamlingen bakkede op om genvalg

Grsnl udvalg v/ Lone #26 har holdt 5rets forste mode efter vinterhi" Lone har sagt ja til at vare
formand for gront udvalg og betinget sig, at opgaverne bliver fordelt mellem medlemmerne.

Udvalget og beboere kan kontakte Lone ved at lagge en seddel i postkassen i nr 26 eller pd FB

Gront Udvalg traffer beslutninger om bebyggelsens gronne omrAder. Ved markante forandringer
inddrages bestyrelsen og ultimativt beboerne.

Det valtede tra ved soen er blevet skaret op og bragt vek. Hakken ved soen bliver klippet ned i

meget nar fremtid

Udvalget har veret p6 markvandring og taget en vurdering af, hvilke treer vi snsker feldeVsk6ret
ned. Naste skridt er, at vi tager kontakt til en "trakyndig" og si fdr vi lavet en endelig plan

Arets Grsnne Dage er meddelt i alle postkasser. De falder alle p6 en sondag, og det er som vanligt
fra kl. 1 0-12 30 med efterfolgende bobler og grillpolser.

Tak til Kjeld for at have varet formand r mange ar!

Genbrugsudvalget v/Tine #28 glader sig til, at containerpladsen bliver etableret, og glader sig
over. at vi bliver fortsat bedre til at sortere affald.

Genbrugsudvalget beder om, at vi undgar overfyldning af containere Det kan resultere i, at de ikke
bliver tsmt.

Poser til madaffald ligger i fallesskuret pA den centrale plads.

Allersd d. 2AB 2023 Allerod d. 2013 2023

,'fiw h,"t'W, &maw
Dirigent: Tine Kastberg-' Formand. Steen Hasholt

Lars #13 og Elisabeth #12 er pd valg og genopstiller.
Generalforsamlingen bakkede op om genvalg af de to bestyrelsesmedlemmer.

Flemming #39 og Nicklas #38 er pi valg og genopstiller.
Generalforsamlingen bakkede op om genvalg af de to suppleanter.

Punkt I Eventuelt ,::J
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