
Generalforsamting i Fugtebakkens tjerlaug

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag den L4. marts 2017 kl 18.30-22.00 i Pyramiden, Skolen på Duevej.

1. Valg af dirigent

Normal Cleaver F35 blev valgt og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2. Beretning lor2OL6

Beretningen var udsendt ved Nyhedsbrev. Formand Ole Poulsen gennemgik den kort og uddybede

enkelte emner. Kommunens skøn i forbindelse med offentliggørelse af vejene er acceptereret efter

klage til vejdirektoratet, og vi kan forvente, arbejdet med renovering snart går i gang.

Formanden redegjorde for ForeningLet som regnskabsmodul for Ejerlauget og mulighederne for
tilmelding til Betalingsservice

Arbejdet med den bevarende lokalplan er genoptaget af kommunen, og planen sendes formentlig

snart i offentlig høring. Kommunen vil afholde et borgermøde i denne forbindelse.

Der er visse vejtræer, der trænger til udskiftning, men hvis vejene overgår til kommunen, er det

deres forpligtelse at holde træerne. Bagvejstræerne på Fuglebakkevej-Drosselvej vil snart skulle

udskiftes, og bestyrelsen vil tage sig af dette, da vedligeholdelse af bagvejene er Ejerlaugets

forpligtelse.

Kommunen har sat ny vejbelysning op, bortset fra Drosselvej, hvor man afventer andre arbejder på

vejen.

Derefter kunne der stilles sp6rgsmål til beretningen.

D28 anførte, at der er forskellige rØnnebærtræ-sorter på Drosselvej. Formanden lovede, at det vil

blive meldt til kommunen.

S10 spurgte, om bestyrelsen tager sig af asfaltskader på bagvejene. Formanden vil bede kommunen

se på bagvejene for at få et tilbud på dette arbejde. Desuden skal en brolægger vurdere

regnvandsrenderne på bagvejene.

S38 anførte, at der fortsat er skarpt lys fra lygterne på vejen. Bestyrelsen vil følge op på dette.

D30 anførte, at der rotter i kloakkerne. Det er et udtalt problem i haverne med lige numre på

Drosselvej. Bestyrelsen vil følge op på dette og skrive i nyhedsbrevet om det. Det er kommunen,

der skal give råd vedr. rottebekæmpelse, og som skal undersøge for r6rbrud mm, mens det er

ejeren, der skal s6rge for reparationen.

S39 spurgte om netbetaling fungerer, og dette blev bekræftet af bestyrelsen.

3. Revideret regnskab for 2016 til godkendelse

Regnskabet var udsendt i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. Kassereren

gennemgik regnskabets enkelte punkter. Regnskabet blev godkendt

4. Kontingent for2Ot7.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev vedtaget.



5. !ndkomne forslag

Bestyrelsens forslag om plan for udskiftning af vandrør var vedhæftet indkaldelsen. Formand Ole

poulsen gennemgik forslaget fra bestyrelsen. Planen indebærer en løbende udskiftning af vandrør i

de enkelte huse. Udgifterne påhviler ejeren i forhold til fordelingsnøglen for fælles udgifter.

Ejerlauget vil anvende dets likviditet og lægge ud, og derefter opkræve det udlagte beløb fra

medlemmerne.

V14 rejste spørgsmålet om hovedrØret/stikledningen fra vejene ind til husene. Bestyrelsen oplyste,

at stikledningen ikke er med i projektet. Projektet indebærer, at udskiftningen af rørene begynder

inde i huset og sker frem til hovedhanen i hver ejendom. V14 foreslog, at stikledningen fra vejen til

1. hus på strengen også tages med. Der er allerede skiftet enkelte stikledninger. E31 mente

ligeledes, det skulle foretages nu, mens S39 og V44 mente, man skulle vente til problemerne

opstod. E35 foreslog, at man spurgte de implicerede huse, om de ønskede stikledningen skiftet i

forbindelse med, at rørene inde i husene blev skiftet. V44 gjorde opmærksom på, at et eventuelt

vandtab fra stikledningerne var kommunens og ikke den enkelte ejers, men utætheden kan dog

give vandskade i kældre.

F29 oplyste, der er på L0 år skiftet 3 stikledninger. F29 forventede, at der er utaetheder på alle

stikledninger.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget. Derudover aftaltes, at man spørger i de enkelte tilfælde, om der

er interesse i at få skiftet stikledningen iforbindelse med udskiftning af rørene i husene. Såfremt

alle berørte ejendomme er enige heri, vil en sådan udskiftning af stikledningen kunne ske i

forbindelse med udskiftningen af rørene i husene. Bestyrelsen fremlægger ved næste

generalforsamling et prisoverslag for skiftning af stikledninger og forslag tll, at sådan udskiftning

sker, hvor det ikke allerede er sket. Hvis der er foretaget nylig udskiftning og isolering af vandrør i

enkelte huse, skal disse ikke skiftes igen. Der vil blive taget en konkret vurdering i de enkelte

tilfælde.

Bestyrelsen oplyste, atforeningen har likviditettil4 reparationer ad gangen. S10 spurgte til

samtidig vurdering af gasrørene, men det ikke inkluderet eller vurderet.

Valg til bestyrelsen.

Efter tur afgår: Benedikte Wanscher, F39, villig til genvalg og Jørn Lynglev, E39, villig til genvalg.

Begge blev genvalgt. Bestyrelse fortsætter dermed uændret.

Valg af revisorer:

Efter tur afgår: Asger Varnild, E35, villig til genvalg Jesper Kjærgaard, F33, villig til genvalg

Begge blev genvalgt.

Eventuelt

E59 beklagede sig over, at der er et kraftigt lys på Godthåbvej ved det hus, der renoveres. S10

oplyste, de pågældende er blevet kontaktet, og at lyset er blevet dæmpet.

V1-4 anførte, at der er et stigende problem med parkering på bagvejene.

5.

7.

8.



Bestyrelsen håber, problemet aftager, når parkeringszonen indføres. En del af problemet er

håndværkerbiler.

S20 opfordrede bestyrelsen til at undersøge hos kommunen, om det er muligt at få gratis

parkeringstilladelse til gæster til ejendomme i ejerlauget.

Norman Cleaver, dirigent Benedikte Wanscher, referent

Ole Poulsen, formand


