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Ejerforeningen Gadevang

Indkaldelse til
ordinær generalforsamling

Lørdag den 24. september 2022 kl. 13:30
på Gymnasiet i Høje Taastrup, 

Aulaen, Frøgård Allé 2

Dørene åbnes kl.12.30
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DAGSORDEN:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Forretningsorden

4. Beretning

5. Regnskab

 a.  Driftregnskab

 b. Regnskab P-kælder 

5. Indkomne forslag

7. Budget

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

7. Valg af revisor

7.  Eventuelt

Er du forhindret, men ønsker at give møde ved en befuldmægtiget,
udfyld da den fuldmagtserklæring, der findes på valgkortet og aflever hele valgkortet.

Hvis man medbringer fuldmagter, bedes man møde 
op senest en halv time inden generalforsamlingen starter.

Husk at det ifølge vedtægterne, kun er tilladt at medbringe maks. 3 fuldmagter.
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1. Velkomst

2. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Steen Ternstrøm.

3. Forretningsorden

 1. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlighed og skal lede 
  generalforsamlingen efter denne forretningsorden.

 2. Dirigenten udpeger en referent.

 3. Dirigenten udpeger det fornødne antal medlemmer til stemmeudvalg.

 4. Ingen mødedeltagere må tage ordet uden dirigentens tilladelse.

 5. Under debatten om dagsordenens punkter får talerne ordet i den 
  rækkefølge, de indtegner sig hos dirigenten.

 6. Den, der tager ordet, må præsentere sig tydeligt med navn og adresse. 
  Eventuelle befuldmægtigede skal tydeligt gøre opmærksom på, hvis man 
  ikke er medlem af Ejerforeningen Gadevang, samt oplyse om, hvem man 
  repræsenterer. Fuldmagt skal forevises dirigenten.

 7. Talerne må holde sig til det foreliggende emne og i øvrigt rette sig efter 
  dirigentens anvisninger.

 8. Dirigenten kan bryde talerækken for en kort bemærkning, hvis en 
  mødedeltager anmoder herom, eller dirigenten finder det påkrævet.

 9. Enhver stemmeberettiget ejer har ret til mundtligt at stille forslag om 
  afslutning eller indskrænkning af taletid.

 10. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 11 i 
  vedtægterne.

 11. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen, 
  25 % af de tilstedeværende eller dirigenten forlanger skriftlig afstemning.

 12. Dirigenten bestemmer under hvilken form stemmesedler ved skriftlig 
  afstemning skal udfyldes.

 13. Fraværende medlemmer kan kun foreslås til valg, hvis der foreligger et 
  skriftligt tilsagn.

 14. Tobaksrygning er ikke tilladt.

 15. Tvivlspørgsmål, der ikke kan løses af nærværende forretningsorden, 
  afgøres af dirigenten.
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4. Beretning

4.1. Kontoret og ansatte

Der er i årets løb sket følgende personaleændringer:
Vi har ansat Sebastian C. Benediktson som vikar i aktivitetscenteret.

4.2 Bygninger og vedligeholdelse

Her følger status på igangværende og afsluttede projekter og andre opgaver af vedlige-
holdelsesmæssig karakter:

• I sommeren 2021 fik vi opført et fint skur ved tennisbanen.

• I sommeren 2021 fik vi udskiftet aftapningshaner i boilerrum.

• I sommeren 2021 fik vi udskiftet rør og bruser i herrernes omklædningsrum.

• I sensommeren 2021 fik vi asfalteret vores arealer efter behov samt fjernet gammelt 
asfalt mellem Saven A samt Saven B.

• I løbet af efteråret 2021 fik vi malet kældergavle (nord).

• I efteråret 2021 har vi fået malet opgangene i Saven A samt Leen D. 

• I efteråret 2021 fik vi foretaget backup af samtlige dørtelefoner.

• I vinteren 2021/22 blev der etableret nye legepladser mellem Saven A og Saven B, 
Spaden A og Spaden B og Leen A og Leen B.

• I løbet af 2021/2022 har vi fået malet samtlige gennemgange.

• I foråret 2022 har vi foretaget reparation af 15 terrassekummer.

• I foråret 2022 har fået anlagt nye cykelstativer mellem Saven A og Saven B samt 
mellem Spaden A og Spaden B.

• I foråret 2022 har vi fået opgraderet vores videoovervågning.

• I foråret 2022 fik vi udskiftet trapper ved Saven B og Spaden A (nord).

• Hen over foråret har vi udskiftet stigstrenge i Spaden A, Leen C samt Leen D. 

• 17 stk. 3. sals terrasser fik skiftet terrassebrædder samt duge i løbet af 2021/2022.

• Op mod sommeren 2022 har vi fået rengjort vores p-kældre.

• I sommeren 2022 har vi fået repareret dilatationsfugen i Leen A.

• Vi har i løbet af året fået foretaget rensning af affaldsøer.

• Vi har igennem året fået foretaget anlægsopgaver i hele området samt vedligeholdt 
vores bede.
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• Graffiti bliver løbende fjernet, men hvis man ser nogen udføre denne form for ”kunst”, 
må man meget gerne anmelde dette til kontoret.

• Vi skal igen henlede opmærksomheden på, at det fortsat ikke er tilladt at afblænde 
de 2 afløb på altankummerne, da det kan medføre frostsprængninger, og desuden 
slår planterne ihjel. Ligeledes skal man selv sørge for, at afløbene ikke tilstopper.

• Reparation og vedligehold af brevkasserne påhviler ejerforeningen. Hvis man af en 
eller anden grund har rettelser til de navne, der står på brevkasser hhv. navnetavle, 
bedes man henvende sig til kontoret og ikke selv sætte Dymo eller andet henover, da 
det skæmmer helhedsindtrykket. 

4.3 Aktivitetscenter

På grund af Corona nedlukningen 2021/2022 er der ingen retvisende tal. 

4.4 Diverse tal

Antal ’udestuer’ pr. 30/6-22 ..................................................................... (sidste år 326) 342 stk. 
Antal betalende p-pladser pr. 30/6-22 ................................................ (sidste år 715) 714 stk.
Antal udlejede lejligheder pr. 30/6-22 ................................................ (sidste år 141) 122 stk.
Antal solgte lejligheder i perioden 1/7-21 til 30/6-22 ................. (sidste år 122) 101 stk.

4.5 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af Tom Andersen (formand), Niels Petersen (næstformand), Gitte Holst 
(kasserer), John Heikendorf (sekretær) og Anne Marie Wly. Suppleanter: Hasse Hansen, 
Christian Arentsen og Yvonne Bekner.

Ved udgangen af 2021 mistede vi desværre vores kasserer Bent Bordin. Gitte Holst har 
taget handsken op og har ageret kasserer frem til årets generalforsamling. Suppleant 
Christian Arentsen er fraflyttet foreningen og der med udtrådt af bestyrelsen.

På valg i år er følgende: Niels Petersen, John Heikendorf og Gitte Holst

Ønsker du at opstille til bestyrelse som bestyrelsesmedlem eller suppleant, møder du 
blot op og tilkendegiver dette under punktet ”Valg til bestyrelse”.

5. Regnskab
Regnskab er vedlagt separat.

6. Indkomne forslag

6.1
S. Larsen, Spaden A5
Vedr. 1 v. lejlighed på 3 sal med stor altan.

Der ønskes mulighed for at opsætte udvendig solskræmning (zip-screens) på vinduerne i 
en neutral farve som passer til bygningens facade. Det er tale om vinduerne ud til altan-
siden. Det skyldes at det bliver utrolig varmt om sommeren, hvilket vil gøre det umuligt 
at lægge småbørn til sove i varmen.
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6.2
Annie Jensen, Saksen C 1
Ved etablering af ændrede parkeringsregler på den ekstraordinære generalforsamling 
8. juni 2022 blev det tilladt, at alle beboere i Gadevang uanset alder kunne anvende 
vor nye gæsteparkeringsapp fra ”Din Parkering”. Jeg ønsker at anvendelse af gæste-
parkeringsapp’en begrænses til voksne (myndige/over 18 år) personer med adresse i 
Gadevang. Såfremt en lejlighed på et tidspunkt har behov for flere samtidige gæstepar-
keringsadgange end 4 stk. gange antal voksne tillmeldt lejligheden, kan beboerne give 
disse ved anvendelse af engang-gæsteparkeringstilladelser.
Dette bør reducere administrationen af tildeling/fjernelse af adgange 
til gæsteparkeringsapp.

6.3
Serciwan Turan, Spaden B2
Jeg har et forslag omkring, mere belysning ved stierne ved parkeringen, mod blokkene. 
Man kan ikke se om der går nogle på stisystemet, da der ingen belysning er. 

6.4
Susanne og Stig Henningsen, Spaden B2
Vi foreslår hermed at de grønne skraldespande, der hænger rundt omkring i ejerfor-
eningen bliver udskiftet med nogle, der står på jorden. Vi er efterhånden ret trætte af de 
idioter (må gerne udskiftes med et andet ord), der synes det er morsomt at gå og sparke 
bunden ud på de grønne skraldespande, så affaldet ligger rundt omkring i området.

Vi foreslår også at der bliver stillet bænke op rundt omkring i ejerforeningen, for eksem-
pel ved legepladserne, eller på de grønne områder mellem A og B blokkene og B og C 
blokkene. Det er ikke bord/bænke, vi mener, men mere i stil med de såkaldte ”københav-
nerbænke”, så ældre mennesker, som os, kan sætte sig og nyde livet når vejret er godt.

6.5
Bestyrelsen
Bestyrelsen blev ved sidste generalforsamling bedt om at undersøge hvad det vil koste 
at opsætte brandalarm med kontakt i alle opgange. Prisen er kr. 2 mio. 

6.6
Bestyrelsen
Tilføjelse til husorden vedr. vedligeholdelsespligt mv. omkring hegn i stuetagen  
blokkene A, B og C. I dag står der følgende i husordenens §13.7
 
Denne bestemmelse forslås ændret til:
”Opsætning af plankeværk eller hegn i stueetagen i A, B og C blokkene – på indersiden af 
hækken – skal være godkendt af ejerforeningen inden arbejdet igangsættes. Maks. Højde for 
et plankeværk eller et hegn er 180 cm. Plankeværk eller hegn skal altid placeres indvendig 
for hækken. Materiale valg er op til den enkelte ejer, så længe ovenstående regler overholdes. 
Det er lejlighedsejerens pligt selv at står for og betale for, evt. nedtagning, opsætte, udskift-
ning og vedligeholde plankeværk / hegn i stueetagen i A, B eller C blokkene. Dette gælder 
uanset om det er nuværende ejer eller en tidligere ejer, der har opsat plankeværket / hegnet, 
idet nye ejere indtræder i tidligere ejers rettigheder og pligter i denne henseende. Planke-
værk i stueetagen i D-blokkene er ejerforeningens ansvar og må ikke fjernes, males eller på 
anden måde ændres.”
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Begrundelse: De foreslåede tilføjelser er fremhævet med fed skrift, og ændringen af hus-
ordenen tiltænker ikke en ændring af de nuværende regler og praksis, men da en kon-
kret sag har givet anledning en mulig fortolkningstvivl af bestemmelsen, ønskes visse 
forhold i bestemmelsen præciseret.

6.7
Bestyrelsen
Forslag om ladestandere

Bestyrelsen har set på mulighederne for at etablere ladepladser for el og hybrid biler.
Som udgangspunkt arbejder vi med etablering af to eller fire standere med hver to ud-
tag, seks stder på foreningens p-pladser.  Det vil sige enten 24 eller 48 ladepladser.

Etablerings omkostninger for to standere (fire udtag) x seks steder:
 Køb af ekstra ampere kr. 210.000,-
 Installation (gravearbejde og elektrikker) kr. 408.000,-
 Ladeudstyr (afhængig af model) kr. 396.000,-
 Samlet kr. 1.014.000,-

Etablerings omkostninger for fire standere (otte udtag) x seks steder:
 Køb af ekstra ampere kr. 468.000,-
 Installation (gravearbejde og elektrikker) kr. 492.000,-
 Ladeudstyr (afhængig af model) kr. 792.000,-
 Samlet kr. 1.752.000,-

Vi kan vælge at financiere projektet efter to modeller:

Model 1:
Vi vælger en operatør der tager sig af hele processen, opsæning, tilslutning og salg af el.
Dette vil være uden omkostninger for foreningen. Operatøren finansierer gennem et 
tillæg på kW pris samt afgift reduktion.

Model 2:
Vi står selv for opsætning og tilslutning, og entrere med en operatør der står for driften, 
opkrævning samt refusion af elafgift.
Ved denne model skal vi selv betale etablering. Vi foreslår lån af grundfonden. Herefter 
vil vi modtage et beløb pr. solgt kW, hvilket på sigt betaler etableringen tilbage. Med 
denne model står det os frit at skifte operatør, hvis vi ønsker det.

7. Budget
Budget er vedlagt separat.

8. Valg af bestyrelse og suppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt
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Bestyrrelsen

Inspektør
Lizeth Strange

Ejendoms-
funktionærer Kontor

Dorthe Christensen
Charlotte Nielsen

Aktivitets Center

Anni Olsen
Jeannie Hansen
Bettina Milan

Niels Eksteen
Freja Jensen
Mette Jensen
Rasmus Jensen
Tommy Jensen
Sebastian Benediktson

Jørgen Pedersen
Jimmi Rasmussen
Palle Droob
Ozcan Aci
Niels Bertelsen
Kim Jørgensen

Michael Sørensen

Gadevang

Ejerforeningen Gadevang
Saven D4 St. Dør 2 - 2630 Taastrup - Tlf.: 4330 9000

www.gadevang.com - kontor@gadevang.com

Foreningens 
generalforsamling


