
ADVOKATER

Advokat Eva Meiling
Advokat Anne Falkenberg

Advokat Thorbjørn Bosse Olander
Frederiksdalsvej 70

2830 Virum
Tlf. 4585 6402

virum virumtorvadvokater. dk

www.virumtorvadvokater.dk

Referat af ordinær generalforsamling d. 12. marts 2019
i Grundejerforeningen Skovtofte og

Spildevandslauget Skovtofte

Der blev den 12. marts 2019 afholdt ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Skovtofte og
Spildevandslauget Skovtofte. Generalforsamlingen afholdtes i kantinen på Virum Skole, med følgende
dagsorden:

l. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor
4. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag
6. Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt.

Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 45 ud af 75, heraf l ved fuldmagt. Endvidere deltog advokat
Eva Meiling og administrator Stine Riis Simonsen fra Virum Ton/ Advokater samt advokater Peter Vilsøe.

Ad da sordenens unkt l:

Formand Margrethe Smedegaard Mondahl bød velkommen. Herefter blev advokat Eva Meiling valgt som
dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen iht. vedtægterne var lovligt indkaldt og
beslutningsdygtig. Til referent valgtes administrator Stine Riis Simonsen.

Ad da sordenens unkt 2:

Formand Margrethe Smedegaard Mondahl gennemgik bestyrelsens beretning, der er vedlagt referatet.
Beretningen blev godkendt og Margrethe blev takket mange gange for hendes store arbejde som
formand for grundejerforeningen.

Herefter blev ordet givet til Advokat Peter Vilsøe, som omdelte og gennemgik et bilag indeholdende en
oversigt over omfang, status m.v. på foreningens retssag mod bygherre. Bilaget er vedlagt referatet
sammen med bilag indeholdende bemærkninger fra salen til punktet.

Ad da sordenens unkt 3:

Årsregnskabet for 2018 blev forelagt og gennemgået af Kent Schou Rasmussen.
Der har været større udgifter til teknisk bistand end budgetteret, idet det har været nødvendigt at få lavet
en kloakinspektion til brug ved retssagen mod bygherre. Udgiften til elektriker har ligeledes været større
en budgetteret, idet pærerne i vejbelysningen er blevet udskiftet til LED pærer. Disse bør holde i 10 år, og
der forventes at blive store besparelser på strømforbruget til foreningens vejbelysning.
Bestyrelsen har brugt en del tid på at undersøge en stor elregning, der adskiller sig markant fra
foreningens øvrige elregninger. Det viser sig at den pågældende elmåler ikke har været aflæst siden 2014
og fremsendte fakturaer har været på baggrund af en skønnet aflæsning.
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Måleren blev først aflæst i forbindelse med Radius' udskiftning af elmålerne til fjernaflæste målere og ved
henvendelse til Ørsted har det vist sig, at foreningen med stor sandsynlighed har betalt bygherres
byggestrøm. Udgiften er nu medtaget som et punkt i foreningens sag mod bygherre.
I regnskabet er afsat skyldig el tit ejerforeningen kr. 10.000, -. Dette skyldes at en af ejerforeningens målere
til dato bl.a. har dækket et område, hvor udgiften burde have været afholdt af grundejerforeningen. Der
er nu opsat en separat måler til grundejerforeningen, og der regnes p.t. på, hvor meget
grundejerforeningen skal refundere til ejerforeningen.
Da der ikke var yderligere spørgsmål fra generalforsamlingen, blev regnskabet godkendt.

Ad da sordenens unkt 4:

Forslå om anskaffelse af robot lænekli er:

Ordet blev givet til Ole Vilhelmsen, der gave en grundig gennemgang af baggrunden for forslaget,
herunder muligheden for besparelser på den årlige udgift til grøn service.

I første omgang foreslår bestyrelsen at der indkøbes én robotplæneklipper og at denne testes på et
afgrænset areal. Herefter træffes beslutning om evt. indkøb af yderligere robotplæneklippere.

Forslaget blev drøftet og der blev bl. a. opfordret til, at bestyrelsen undersøger/sikrer at plæneklipperen
ikke er til fare for dyreliv m. v.

Forslaget kom til afstemning og blev vedtaget.

Ad da sordenens unkt 5:

Budgettet for 2019 blev gennemgået af Kent Schou Rasmussen.

Udgiften til indkøb af robotplæneklipper "lånes" af det beløb, der er hensat til spildevandsfonden.

Budgettet blev efter en kort drøftelse vedtaget. Dette medfører et kontingent for 2019 på kr. 10.000, - pr
husstand. Beløbet opkræves pr. l. juni 2019.

Ad da sordenens unkt 6:

Da formand Margrethe Smedegaard Mondahl (KL25) flytter og dermed ikke kan sidde på posten til 2020,
hvor der skal vælges ny formand, stillede Carsten Ceutz op til formandsposten og blev valgt for l år.

Kent Schou Rasmussen (kml9), Ole Vilhelmsen (STV5), Stig Haldan (STV13, l. th.) var ikke på valg og sidder
således fortsat i bestyrelsen.

Uffe Graaskov Ravn (KM3) og Georg Borup (STV17, 2.th.) stillede op til bestyrelsen og blev valgt ind.

Bjarne Vase (KM25) og Niels Anker Pedersen (KM5) stillede op som suppleanter og blev valgt.

Best reisen består herefter af:

Carsten Ceutz, KM21 (formand)
Kent Schou Rasmussen, KM19 (bestyrelsesmedlem)
Ole Vilhelmsen, STV5 (bestyrelsesmedlem)
Stig Haldan, STV13, l.th. (bestyrelsesmedlem)
Uffe Graaskov Ravn, KM3 (bestyrelsesmedlem)
Georg Borup, STV17, 2.th. (bestyrelsesmedlem)

Bjarne Vase, KM25 (suppleant)
Niels Anker Pedersen, KM5 (suppleant)
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Ad da sordenens unkt 7:

Heidi Kristensen blev genvalgt som revisor og Shiraz Dår blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad da sordenens unkt 8:

En beboer ønskede at der bliver gjort noget ved det affald og de nedfaldne grene, der løbende
lægger sig på fortovene i grundejerforeningen. Oprydning kan evt. medtages på en arbejdsdag i
foreningen, men bestyrelsen opfordrer til, at man rydder op når man ser affald og grene ligge og
flyde.

Det blev drøftet at de mange "til salg" skilte, der stilles op oppe ved indkørslen fra
Hummeltoftevej, er skæmmende for området. Bestyrelsen henstiller til at "til salg" skilte holdes
ved den ejendom, der er til salg og ikke sættes oppe ved Hummeltoftevej.

En beboer ønsker at sandkassen renses for katte ekskrementer og at der efterfølgende sættes et
net over, hvilket blev noteret af bestyrelsen.

Da der ikke var flere punkter på dagsordenen takkede dirigenten og formanden for god ro og orden og
hævede generalforsamlingen.

Den 21. marts 2019

Underskrevet digitalt via Visma Adda

Dirigent
Eva Meiling

Underskrevet digitalt via Visma Addo

Formand

Carsten Ceutz
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Årsberetning Grundejerforeningen Skovtofte 2018-2019

Ordinær generalforsamling 12. 3. 2018
Efter valg og konstituering består bestyrelsen af følgende medlemmer:
Margrethe Smedegaard Mondahl, formand (valgt direkte af generalforsamlingen i 2017 for 2 år)
Carsten Ceutz, næstformand, valgt for 2 år i 2017
Kent S. Rasmussen, kasserer, valgt for 2 år i 2018
Signe Egstrand Drescher, medlem, valgt for 2 år i 2017
Ole Vilhelmsen, medlem, valgt for 2 år i 2018
Lise Kann, suppleant, valgt for l år i 2018
Torben Steffensen, suppleant, valgt for l år i 2018
Fra Ejerforeningen:
Martin Dinesen

Stig Haldan

Bestyrelsesmøder i årets løb:
Der har været afholdt syv møder fordelt mellem maj og februar. Derudover har der været
omfattende mailkorrespondance mellem bestyrelsesmedlemmerne om konkrete udfordringer, som
krævede her og nu handling. Bestyrelsen valgte en organisering med fordeling af porteføljer, og
etablering af vision og værdigrundlag for arbejdet - begge dele udsendt tidligere.

Faste punkter på dagsordenen: økonomi, overdragelse, grøn og hvid service, beboerhenvendelser.
Derudover aktuelle problemstillinger og opfølgningspunkter for de enkelte bestyrelsesmedlemmers
porteføljer.

Forslag fra generalforsamlingen 2018
l. Belysning i skure - løst i første omgang, men i forbindelse med Kemp & Lauridsens arbejde

er lysstofrør delvist retablerede. Skurenes placering og antal er en del af sag mod bygherre
2. Petanquebane - der er indhentet priser på udførelse af dette. Bestyrelsen har skønnet at en

pris på 50.000 kr. ikke lå inden for årets budget
3. Parkering - parkeringsregler er udsendt maj 2018
4. Chikaner - fjernet. Stenhuggeren i Bondebyen afhentede granitstenene mod betaling for

kørsel.

Skovtofte News

Bestyrelsen har kommunikeret nyheder, informationer, opdateringer til alle beboere via Skovtofte
News. Det udsendes både på mail og lægges på vores fælles Facebookgruppe - det er derfor meget
vigtigt, at alle afleverer en aktuel og relevant e-mailadresse til bestyrelsen. Brug vores
bestyrelsesmail skovtofte. best relse mail. com



Facebookgruppe
Vi har en fælles gruppe, som mange beboere er medlem af. Her deles information fra/til bestyrelse
og mellem medlemmerne af grundejerforeningen. Bestyrelsen har med glæde konstateret, at tonen
har været meget konstruktiv og hjælpsom - tak for det.

Samarbejde med administrator Fair Advokater v/Eva Meiling
Eva og hendes medarbejdere - Thorbjørn (fra efteråret 2017) og Stine (regnskab, bogholderi m. v. ) -
har ydet assistance i forbindelse med daglig varetagelse af fx betaling af regninger, håndtering af
opkrævning af medlemskontingent, og medlemsoversigter i forbindelse med til- og fraflytninger,
tinglysninger og kontakt til Lyngby-Taarbæk Kommune. Ud over dette deltager Eva i et
bestyrelsesmøde forud for generalforsamlingen, i generalforsamlingen og i samarbejde med
kasserer/revisor udarbejdes budget og regnskab.

Overdragelse af delområder - håndteret med juridisk assistance fra advokat Peter Vilsøe
Efter flere års udfordringer i forhold til at bringe fællesområderne i overensstemmelse med det af
bygherre lovede, er der medio december 2018 anlagt sag mod bygherre i forhold til de mange
forhold, som ikke lever op til det lovede. Alle medlemmer af Grundejerforeningen har i den
forbindelse modtaget følgende information på mail/Facebookgruppe:

"Bestyrelsen skal hermed orientere om, at Grundejerforeningen v/advokat Peter Vilsøe efter
tilslutning af 65 ud af 67 mulige retshjælpsforsikringer nu har stævnet bygherre med følgende
påstand: "Sagsøgte tilpligtes til sagsøger at betale kr. 1. 000. 000 eller et efter rettens skøn fastsat
mindre beløb med sædvanlig procesrente fra sagens anlæg".

Som det første skal der indledes syn og skøn, hvorfor der i løbet af det tidligere forår kan komme
eksperter rundt på fællesarealerne. Dette skal dog ikke afholde nogen fra at henvende sig til
håndværkere og entreprenører, som man ikke kender, og informere Carsten eller mig om uventede
aktiviteter på vores fællesarealer

På bestyrelsens vegne
Margrethe"

Sager med LTK
l. Markiser - tilladelse er givet og tinglyst i juni 2018
2. Informationsskiltning - i juli 2018 klagede bestyrelsen til Vejdirektoratet over LTK-afgørelse

om fjernelse af informationsskiltene, og i oktober 2018 underkendte Vejdirektoratet LTK's
påbud. LTK har accepteret afgørelsen, og skiltningen kan således forblive, som den har været
siden 2015.

3. Nabohenvendelse om manglende træer ved stien gennem "den grønne kile". Bygherre har
erkendt, at træerne var blevet fældet uden genplantning - genplantning er sket i december
2018.

Tinglysning af fællesarealet til Grundejerforeningen
Fællesarealet er efter flere års udfordringer endelig tinglyst til Grundejerforeningen med en værdi
på kr. 0,-



Grøn Service

Signe Egstrand Drescher har varetaget den grønne service, som i 2018 har været leveret af Det
Grønne Team. Der har til at starte med været nogen korrespondance vedr. kvalitet
samt forventningsafstemning, men der har generelt været tilfredshed med det leverede stykke
arbejde. Kvaliteten af græsslåningen har dog igen skabt vedvarende frustration, derfor undersøges
muligheden for robotplæneklippere. Der er indhentet tilbud på robotplæneklippere og bestyrelsen
vil i samarbejde med leverandøren iværksætte et pilotforsøg i 2019, hvis generalforsamlingen
godkender en anskaffelse af en robot med tilhørende installationer.

Hvid service

Martin Dinesen har varetaget den hvide service og har til opstart haft møde med BS Landskabspleje,
som er vores leverandør. De gjorde det godt sidste år, og er opmærksomme på vores særlige krav
til beskyttelse af det sarte miljø. Igen er der justeringer, der skal foretages, men overordnet rettes
der ind efter vores anvisninger. Der har været enkelte udfald i servicen, om er påtalt.

Kloakrensning
Grundejerforeningen har en serviceaftale med KloAgger, som renser alle kloakker i området årligt -
senest i november 2018.

Kemp & Lauridsens arbejde med vejbelysning og adskillelse af målere i Ebenezer
Ole Vilhelmsen har varetaget samarbejdet med Kemp & Lauridsen, som har overtaget ansvaret for
bygherres el-arbejde i Skovtofte. Som mange vil have konstateret, gik vejbelysningen ud successivt
i vinteren 17-18, og K&L konstaterede at årsagen var defekte kabler, dårlig nedgravning m. m. l
forbindelse med ændring af kabelføring besluttede bestyrelsen at finansiere etablering af LED
belysning. Der er foretaget udskiftning af alle kabler og 165 stk. pærer til vej'/parkbelysningen, og
det forventes, at der er opnås en besparelse på ca. 13.700 kr. om året på elforbruget, ved overgang
til LED pærer, l forbindelse med byggeriet har bygherres daværende el-samarbejdspartner ikke
været opmærksom på hvilke målere, der tilhørte hvilke bebyggelser/vejarealer, og det har været
nødvendigt at adskille målere, som er placeret i Ebenezer. Vi afventer stadig Radius og K&L, som
skal installere en ekstra elmåler. Herefter vil elforbruget kunne aflæses separat for de tre
delområder.

Kvaliteten af det udførte arbejde (fliser, lamper, retablering af området m. m. ) er en del af
Grundejerforeningens sag mod bygherre.

Radius har i årets løb udskiftet en elmåler i Klokkelyng uden at orientere bestyrelsen og uden at
oplyse om den gamle målers aflæsning, l forbindelse med den tilsendte slutopgørelse blev
bestyrelsen opmærksomme på et overraskende stort forbrug, som der er efterfølgende klaget over.
Svar forventes senest 12. februar 2019.



Til- og fraflytninger
For første gang i flere år har vi i 2018 oplevet at en stigning i antallet af ejendomme, der er til
salg/solgt. Det betyder, at der kommer flere "andengangsejere", som vi alle bør tage vare på bliver
budt godt velkommen i fællesskabet.

Andre opgaver
Skiltet ved nedgangen til Prinsessestien har været udsat for hærværk flere gange; bestyrelsen har
hver gang ladet det reparere.

Transformerstationen er blevet renoveret af Ørsted/Radius, og der er opsat ny låge mod
Hummeltoftevej. Transformerstationen plages stadig af graffiti, som er et Ørsted/Radius
anliggende. Der er ryddet op i området, og opmærksomheden henledes på, at der skal respekteres
en sikkerhedsafstand på 50 cm ud fra transformerstationen pga højspænding.

Bestyrelsen har ansøgt Tryg forsikring om at få stillet en hjertestartertil rådighed. Desværre modtog
vi afslag i første omgang, men der kan søges igen, eller vi kan selv lade en hjertestarter installere.
Grundejerforeningen har tilsagn fra ejerne af Kærmysse 15 om, at hjertestarter kan opsættes på
husets østmur, hvor placeringen er central i området og tæt ved strømforsyning.

Beboerhenvendelser

Bestyrelsen har modtaget en række henvendelser fra beboere. De kan samles under følgende
overskrifter:

l. Fliser - knækkede, skæve, dårligt lagt; del af sag mod bygherre og Kemp og Lauridsen i
forbindelse med opgravning af kabler/renovering

2. Hvid service - saltmængder, vending på græsarealer, manglende rydning
3. Hækhøjde mod Hummeltoftevej - er justeret
4. Udgået beplantning mod Biskop Monradsvej - der er plantet nyt
5. Udgåede træer på fællesområderne - en del af sag mod bygherre, som har erstattet de

bevaringsværdige træer.

Kvalitetssikring
Bestyrelsen betragter al input som en del af vores kvalitetssikring, og det er af stor betydning for
bestyrelsen at opleve og inddrage over alles store engagement i vores smukke område. Bestyrelsen
skal imidlertid opfordre til at bagateller ikke skygger for helheden, og at man accepterer at
individuelle ønsker/holdninger kan være vanskelige at imødekomme i forhold til lokalplan og
helhedsindtryk. Vi skal derudover opfordre til at alle efterlever vores informationsskilte -
områderne er fællesområder, og vi er rollemodeller for, hvordan udefra kommende gæster
behandler om rådet.

Sociale aktiviteter

Sociale aktiviteter er ikke en egentlig grundejerforeningsopgave, men vi har valgt at prioritere det
sociale samvær højt og arrangere fire aktiviteter i 2018: Fastelavn, Sankt Hans, Store Legedag og
Havedag. Aktiviteterne har haft fin tilslutning og bidrager positivt til, at vi kommer til at kende
hinanden bedre og bedre. Tak til arrangørerne som gør et stort, frivilligt arbejde.



Taktil

. hele den nuværende bestyrelse - samarbejdet har været meget konstruktivt, visionært og
fremadrettet, og den daglige indsats for de enkelte områder er uvurderlig.
Bestyrelsesmedlemmerne arbejder på alle fronter for at sikre kvalitet, styre økonomi, drøfte
udfordringer med håndværkere og på alle måder for at sikre at områdes fællesarealer har en
høj kvalitet.

. Eva og hendes kontor for god og konstruktiv sparring

. alle beboere i området for stort engagement i vores dejlige område og for konstruktivt input.

Februar 2019

Margrethe Mondahl
Formand



Retssag: Grundejerforeningen Skovtofte mod Borohus Skovtofte ApS

l.
Sagen vedrører kun grundejerforeningens arealer, ikke individuelle haver.

2.
Sagen omfatter følgende forhold:

a. Græsplæner ind. gamle fundamenter
b. Kloak ind. LAR-anlæg
c. P-pladser og flisegange
d. Asfaltarbejde
e. Hæk langs Hummeltoftevej

3.
Næste skridt er, at retten udpeger en eUer flere skønsmænd, der skal udtale sig om forholdene.

Skønserklæring forventes at foreligge inden for cirka ',2 år.

Grundejetforeningen vU antage fornøden sagkyndig teknisk bistand i f.m. skønsforretningen for at sik-
te, at aUe televante forhold medtages.

5.
Input må gerne sendes til pvÆ).vilsoe. dk

Advokat Peter Vilsøe
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Bemærkninger fra salen til advokat Peter Vilsøes orientering om retssagen:

Stig Haldan orienterede herefter om ejerforeningens erfaringer vedrørende hækplanter, der går ud.
Ejerforeningen har fået lavet nogle undersøgelser, der viste at man skal grave ret langt ned for at komme fri
af byggeaffald og traktose. På baggrund af disse erfaringer anbefalede Stig Haldan at den enkelte husstand,
såfremt der er problemer med husstandens have/hæk, kontakter advokat Peter Vilsøe med henblik på evt.
sagsanlæg mod bygherre. Peter Vilsøe oplyste at han vil samle sagsanlæggene i én retssag mod bygherre og
forsøge at få retssagen samkørt med den verserende sag mod bygherre. Ønske herom skal ske indenfor en
måneds tid fra generalforsamlingens afholdelse. Tabes sagen anslår Peter Vilsøe at udgiften for den enkelte
husstand vil andrage kr. 2.000, - - 5.000, -, svarende til selvrisikoen på husstandens retshjælpsforsikring.


