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Generalforsamling 2017 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 
Fuglebakkens Ejerlaug 

Tirsdag den 14. marts 2017 kl 18.30-22.00  i 
Pyramiden, Skolen på Duevej 

Generalforsamlingen indledes med mad og drikke, 
inden vi går over til den formelle dagsorden 

Dagsorden for generalforsamling 2017: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning for 2016 
3. Revideret regnskab for 2016 til godkendelse 
4. Kontingent for 2017.  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
5. Bestyrelsens forslag om plan for udskiftning af 

vandrør 
Forslag er vedhæftet 

6. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår: 
Benedikte Wanscher, F39, villig til genvalg 
Jørn Lynglev, E39, villig til genvalg 

7. Valg af revisorer: 
Asger Varnild, E35, villig til genvalg 
Jesper Kjærgaard, F33, villig til genvalg 

8. Eventuelt 

Beretning for 2016 

Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand: 
Ole Poulsen, V26, kasserer Georg Danvøgg, S26, 
Benedikte Wanscher, F39,Ole Larsen, E45 og Jørn 
Lynglev, E39 

Bestyrelsen har holdt 7 bestyrelsesmøder siden 
sidste generalforsamling. Der er omdelt nyheds-
breve og skrivelser om fordeling af udgifterne ved 
vedligeholdelse af forsyningsledninger for vand og 
for kloak. Lige før jul blev Nyhedsbrevet udsendt 
elektronisk til alle medlemmer via internettet. Af 
de områder bestyrelsen har arbejdet med i 2016, 
kan særlig fremhæves: 

Forsyningsledninger og kloakker 

Der har været 10 reparationer af fælles vandrør i 
2016. Vandrørene i husene er ved at være meget 
dårlige -med mange reparationer og tab af vand-
tryk. Bestyrelsen fremlægger på generalforsam-
lingen forslag om plan for udskiftning af gamle 
vandrør.  

Samtlige vejbrønde på bagvejene er blevet spulede. 
Der har i 2016 været én reparation af kloak, hvor 
rotterne havde gravet sig ud af inspektionsbrønd, 
og én kloakspuling af vejbrønd, der var blevet 
stoppet til af håndværkeres tømning af fugemørtel. 
Der har været én rottesag.  

Vedligeholdelse af veje og ny parkeringsordning 

Arbejdet med istandsættelse af de private fælles-
veje på Fuglebakken skulle have været i gang i 
2016, men blev forsinket ved, at kommunens afgø-
relse er blevet påklaget til Vejdirektoratet af to 
større ejendomme i kvarteret. Vejdirektoratet kan 
tage stilling til om afgørelsen er lovlig, men ikke til 
kommunens skøn inden for lovens rammer. Be-



handlingen i Vejdirektoratet er endnu ikke af-
sluttet. 

Kommunen er enig i, at bump på Vagtelvej vil være 
en bedre løsning end chikanerne, hvor det giver 
anledning til problemer, når store køretøjer skal 
passere chikanerne. Derfor er kommunen indstillet 
på, at etablere vejbump efter optagelse af vejen 
som fællesvej. Ejerlauget går ind for, at chikanerne 
fjernes ved istandsættelse af Vagtelvej og vejbump 
etableres, helst som led i det samlede projekt. 

Den ny parkeringsordning afventer istandsættelse 
af vejene. 

Nyt administrativt system – ForeningLet 

Ejerlauget benytter nu et meget brugervenligt 
administrationssystem ForeningLet, til at styre 
medlemskartotek og regnskab. Alle medlemmer – 
med en enkelt undtagelse, er registreret med e-
mailadresser og telefonnumre, så det er meget 
nemt at komme i kontakt med medlemmerne. 
Kontingentopkrævningerne kører automatisk via 
Nets, så kasserens arbejde nu fokuserer på 
manglende betaling og rykkerkørsel. Desværre er 
der mange medlemmer, der ikke betaler til tiden. 
Efter første rykker er der stadig ca. 10 pct, der ikke 
har betalt, og i 3-4 pct af tilfældene skal der også 
sendes 2. og 3. rykker, m. fl. -med gebyrbetalinger. 
Pengene kommer altid i kassen; men det er en 
urimelig stor opgave for kassereren at administrere 
rykkerkørsel.  Bestyrelsen har derfor besluttet, 
fremover at reducere antallet af rykkere, inden 
sagen går til advokat. I 2017 planlægges det, at 
opkrævninger til medlemmer for reparation af 
vandrør og kloak sker elektronisk.  

 

 

 

Træer på bagvejen 

Mange træer på bagvejen Fuglebakkevej-Drosselvej 
er i en dårlig forfatning, og tiden er inde til at ud-
skifte træerne. Bestyrelsen vil sætte arbejdet i gang 
med at vælge træsort og gennemføre udskiftnin-
gen. 

Enkelte træer på bagvejen Drosselvej-Solsortvej har 
været længere om at komme godt i gang. Træerne 
får særlig behandling med ekstra gødning.  

Nogle træer på Drosselvej er gået ud og skal ud-
skiftes. Dette arbejde afventer istandsættelsen af 
vejene. 

Sociale arrangementer 

I 2016 blev der som sædvanlig afholdt fastelavns-
fest -med underskudsstøtte fra foreningen samt 
sommerfest på flere bagveje - tredje lørdag i 
august.  

Bevarende lokalplan 

Arbejdet med den bevarende lokalplan i vores om-
råde er nu efter flere personaleskift i kommunen 
sat i gang. Kommunen udarbejder -i samarbejde 
med de fire ejer-og vejlaug et forslag til en ny 
bevarende lokalplan.  Arbejdstitlen er Forslag til 
Lokalplan 193 -  for rækkehuskvarteret ved 
Fuglebakken. Desuden vil planen også omfatte 
boligblokkene mod Godthåbsvej.  
 
Næste skridt er, at der bliver udarbejdet et forslag, 
der kommer i offentlig høring hos os alle. Kommu-
nen vil i høringsperioden afholde et informations-
møde om forslagets indhold. Her vil der blive mulig-
hed for at få svar på spørgsmål, der opstår i forbin-
delse med lokalplanen.  
 
Det er ikke de enkelte ejerlaug, der er myndighed; 
men derimod kommunen, der er den påtaleberet-
tigede instans, med hvem de enkelte boligejere 
individuelt skal forhandle sine ønsker på plads med. 
Vi forventer at en bevarende lokalplan vil give 
kommunens sagsbehandlere en ny værktøjskasse, 
der sikrer ensartet sagsbehandling af boligejerne.  
 
Men husk lokalplanen, som kommunen sender i 
høring, er et forslag. Alle beboere i området får 
mulighed for individuelt at stille spørgsmål og 
ændringsforslag til bestemmelserne. 

 
 
 

 



Regnskabet 

Dette regnskab foreligger underskrevet og kan ses ved generalforsamlingen 

  



 

Forslag til vedtagelse 

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til 
vedtagelse på generalforsamlingen: 

Generalforsamlingen tilslutter sig bestyrelsens plan 
om udskiftning af gennemgående fælles vandrør og 
stikledninger. Arbejdet forventes gennemført 
etapevis med udskiftning af fælles vandrør for alle 
huse, der forsynes af den pågældende utætte 
stikledning fra vejen. Arbejdet påbegyndes med de 
huse, der i øjeblikket har midlertidige reparationer. 
Udgifterne betales i første omgang af Ejerlauget og 
fordeles ligeligt på de huse, der benytter 
vandrørene. 

Begrundelse: 

Vandrørene i husene er ved at være meget dårlige -
med mange utætte rør, tab af vandtryk og vand i 
kælderen. Der har været mange reparationer af 
fælles vandrør i de senere år.  Omkostningerne ved 
reparation af utæt vandrør ligger typisk på kr. 5-
6.000 pr. hus, mens en helt ny installation af fælles 
vandrør ført frem til ny hovedhane ved vandmåler 

koster knap kr. 10.000 pr. hus, incl. isolering med 
Isogena og lukning af huller i væg til nabo.  

Ejerlauget har i 2016 repareret utætte vandrør 
midlertidigt - med en klemme. Hvis ikke det var 
muligt med en foreløbig reparation, udskiftedes 
alle fælles rør i det pågældende hus afsluttet med 
ny hovedhane ved vandmåler. De seneste to år har 
20 huse fået udskiftet alle fælles rør.  

Bestyrelsen har indhentet fordelagtige tilbud på 
udskiftning af fælles vandrør fra to VVS-firmaer. 
Tilbuddet fra billigste VVS lyder på ca. 10.000, inkl. 
moms, pr hus for at installere en ny fælles 
vandledning. Prisen omfatter rustfri stålrør helt 
frem til hovedhanen før måler, ny hovedhane, 
Isoterm-isolering af rør og lukning af murerhuller. 
Udgifterne betales som hidtil af Ejerlauget, og 
fordeles ligeligt på alle huse, der benytter det 
reparerede vandrør. Arbejdet gennemføres 
etapevis bl.a. af hensyn til likviditeten i Ejerlauget. 

Fordelene ved udskiftning af vandrør er stabil 
forsyning, højere vandtryk, effektiv isolering af 
vandrør, mindre arbejde for kassereren/besty-
relsen, og man slipper for vandskader i kælderen. 

 

 

 
 



Fastelavn 2017 
Søndag den 26. februar blev der igen arrangeret tøndeslagning og fastelavnsfest for alle aldre. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bestyrelsen: 

 

Formand Ole Poulsen, Vagtelvej 26, mobil 40 68 36 50 formand@fuglebakkensejerlaug.dk,  
Kasserer Georg Danvøgg, Solsortvej 26, mobil 51 26 99 80 kasserer@fuglebakkensejerlaug.dk 
Ole Larsen, Egernvej 45, mobil 28 12 79 05 
Jørn Lynglev, Egernvej 39, mobil 61 69 53 00 
Benedikte Wanscher, Fuglebakkevej 39, mobil 26 24 80 26 
 

Se også www.fuglebakkensejerlaug.dk 
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