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Referat af ordinær generalforsamling i 

Grundejerforeningen Skovtofte og  

Spildevandslauget Skovtofte 
Onsdag den 9. juni 2021 kl. 19.00 

i Virum Hallerne 

 

Der blev den 9. juni 2021 afholdt ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Skovtofte 
og Spildevandslauget Skovtofte. Generalforsamlingen afholdtes i Virum Hallerne, med følgende 
dagsorden: 

 

1. 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 34 ud af 75, heraf 5 ved fuldmagt. Endvidere deltog 
advokat Eva Meiling og administrator Anette Sommer fra Virum Torv Advokater. 

 

Ad punkt 1: 

Bestyrelsen foreslog advokat Eva Meiling som dirigent og Anette Sommer som referent som 

generalforsamlingen hermed vedtog.  

Eva Meiling meddelte at generalforsamlingen var lovlig indkaldt samt at afholdelsen, trods 

udsættelsen pga. forsamlingsforbuddet for Covid-19 også fulgte vedtægterne. 

 

Ad punkt 2: 

Formanden Carsten Ceutz gennemgik bestyrelsens beretning (Bilag 1) og de mange projekter 

for året. Der har været afholdt mange gode bestyrelsesmøder og samtaler med Ejerforeningen 

om vedligeholdelse af fællesområder.  

 

Beretning blev herefter godkendt. 
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Side 2 

Ad punkt 3: 

Det fremsendte Regnskab for 2020 (Bilag 2) blev gennemgået af Kent Schou Rasmussen. Der var 

ingen spørgsmål eller kommentarer og regnskabet blev herefter godkendt. 

 

Ad punkt 4: 

Der var fremsendt følgende punkter fra bestyrelsen til en vejledende drøftelse af hvad der skal 

fokuseres på i de kommende år: 

• Opsætning af hjertestarter  

• Nabohjælp 

• Kompostbunke for bioaffald fra grundejerforeningen 

• Skovbryn som angivet i forslag til haveplan 

• Nye buske og træer som angivet i forslag til haveplan 

• Bøgepur som angivet i forslag til haveplan dog uden inddragelse af 

parkeringspladser. 

• Petanquebane, da reelt ønske om behov, størrelse, anvendelse og placering 

bør drøftes yderligere 

• Vandspejl og bro, da dette ikke ligger indenfor formålet med LAR-bassinerne 

og de lokalplanrestriktioner, der ligger på LAR-bassinerne 

• Skt. Hans bål, da der ikke findes at være behov for mere end, hvad der fra 

gang til gang kan anvendes efter bestyrelsens beslutning  

• Boldspilområde, da der ikke findes at være behov for en egentlig 

arealfastlæggelse, når de frie arealer som nu uændret eksisterer 

• Legeaktiviteter ved dødishul, da netop de beskrevne aktiviteter findes tæt på i 

lokalområdet. 

 

Der var en drøftelse af de foreslåede emner og dertil var der en længere drøftelse af hvor 

meget hækken ved Hummeltoftevej skal klippes. Bestyrelsen oplyste at klipningen vil foregå 

midt i juli, - og kun i siderne. 

En beboer foreslog samling af æbler i trækasser, evt. til mosteri i stedet for at blive kasseret. 

En anden beboer foreslog en stige til tagrender og trillebør m.m. til fælles afbenyttelse. 

Bestyrelsen oplyste at dette står ved ejerforeningens miljøcontainere og der blev foreslået at 

en evt. koordinering via Facebook. 

Derudover om vilde blomster igen ved LAR bassin, genetablering af tennisbanen, og der var 

ønsker til begrænsning af hastighed; især for pakkeservice og lastbiler med høj hastighed, evt. 

ved flere skilte. 

Der blev foreslået et socialt arrangement med fællesspisning med egne borde og stole. Dette 

initiativ vil blive taget af en beboer. 

Legepladsens indhold blev kort nævnt med elementer af rutsjebane, kravle stativ og gynge og i 

farver der passer til øvrige bord og bænke. 

 

Bestyrelsen vil arbejde videre med generalforsamlingens input og efterfølgende melde ud.  

Bestyrelsen nævnte yderligere at Robotløsningen skulle give 100.000 kr. i overskud til fornyelse 

af fællesområder. 

 



  

  

 
 

Side 3 

En ejer efterspurgte en mulig nedsættelse af GF-kontingent. Bestyrelsen noterede dette med 

bemærkning om at der hidtil har været en bred enighed om at bevare et excellent udtryk af de 

grønne arealer. 

 

Ad punkt 5: 

I det udsendte budget for 2021 (bilag 3), forslår bestyrelsen at kontingentet i forhold til tidligere 

år forbliver uændret til kr. 10.500,-.  

 

Der blev kort drøftet en generel opfattelse af at der saltes for meget på vejene om vinteren. 

Bestyrelsen nævnte, at dette foregår efter aftale og vil blive dyrere hvis det skal styres efter 

individuelt behov. 

 

Budgettet blev herefter godkendt. 

 

Ad punkt 6: 

Eva Mejling meddelte at hele bestyrelsen har valgt at trække sig fra bestyrelsen med dens 

nuværende sammensætning undtagen Ole Vilhelmsen der ikke var på valg. Det blev endvidere 

oplyst at Bestyrelsen skal bestå af 5-7 medlemmer og hvis ikke der var nok der stillede op vil en 

helt ny bestyrelse skulle vælges. 

Dirigenten spurgte, om der var nogen der ønskede at stille op som formand og til bestyrelsen. 

Der var ingen der meldte sig. 

Dirigenten oplyste derefter, at foreningen jo skal have en fungerende bestyrelse, hvorfor hele 

bestyrelsen fratræder og generalforsamlingen derefter vælger ny bestyrelse. 

Dirigenten spurgte om der var nogen der ønskede at stille op til formand. 

 

Carsten Ceutz stillede op som formandskandidat og blev valgt. 

 

Til bestyrelsesmedlemmer stillede følgende op: 

Kent Schou Rasmussen, KM19  

Bjarne Vase, KM25 

Ebbe Nyvold, KL25 

Leopold Drescher, KL 19 

Ole Vilhelmsen, SV5 

Georg Borup, STV 17, 2.th. (E/F Ebenezer, Pella & Zoar) 

Merete Eshøj Thomsen, STV 17, 1.th E/F Ebenezer, Pella & Zoar) 

 

Ifølge vedtægterne skulle der vælges 6 ud over formanden.  

De 2 fra E/F Ebenezer, Pella & Zoar er valgt uden afstemning jf. vedtægterne, hvorefter der var 

skriftlig afstemning om bestyrelsesposterne. 

 

Følgende medlemmer blev valgt: 

Kent Schou Rasmussen, KM19  

Bjarne Vase, KM25 

Ebbe Nyvold, KL25 

Leopold Drescher, KL 19 

 

 



  

  

 
 

Side 4 

Følgende suppleanter blev valgt: 

Hannah Knust, KL8 

Torben Kristensen, KL11 

 

Bestyrelsen består herefter af: 

Kent Schou Rasmussen, KM19  

Bjarne Vase, KM25 

Ebbe Nyvold, KL25 

Leopold Drescher, KL 19 

Georg Borup, STV 17, 2.th. (E/F Ebenezer, Pella & Zoar) 

Merete Eshøj Thomsen, STV 17, 1.th E/F Ebenezer, Pella & Zoar) 

 

Ad punkt 7: 

Revisor Heidi Kristensen har meddelt, at hun ikke genopstiller. Bestyrelsen foreslog Christina 
Krog Sørensen som revisor og Shiraz Dar som revisorsuppleant. 
Disse blev begge valgt. 

 

Ad punkt 8: 

El Ladestandere 

Før åbning af punktet Eventuelt, gjorde Eva Mejling opmærksom på at det fremsendte notat 

vedrørende el-lade standere ikke var til afstemning men blot til drøftelse.  

 

Formanden orienterede derefter om, at der var blevet samlet information vedrørende regler på 

området mht. private standere og eventuel fællesløsning med el-lader område med samlet 

energiforsyning, - der dog giver den udfordring at der ingen ledning må trækkes over offentlig 

sti, hvilket gør at denne løsning ikke kan anvendes af rækkehusene. Flere løsninger bliver 

undersøgt og det har ikke været muligt at finde en helt konkret løsning fra andre 

boligforeninger.  Der var indhentet tilbud fra Clever og fra Powerfuel hvor afklaring af hvordan 

man betaler skal aftales. 

 

En beboer bemærkede at det er en kompleks problemstilling. Dedikerede pladser er 

problematiske og kan give pladsproblemer fordi pladserne ikke blev udnyttet lige så godt. En 

flydende og fælles løsning en bedre løsning. 

Der blev også nævnt at beboere der har solceller på hustage ikke kan få fradrag hvis ikke det er 

en privat el-ladestander.  

Der blev også nævnt at en rist i fortovet med stik kontakter kunne være en løsning. 

 

Der blev foreslået, at der afventes etablering af bedre teknologi løsninger i fremtiden hvor 

investering er mindre og der er adgang til nyere teknologi. 

Der var bekymring i forhold til om der kommer støj fra el-lade standeren. 

Der blev bemærket at der er lokalplaner i kommunen som også bør inddrages mht. 

indretningen af el ladestanderne. 

 

Bestyrelsen mener, at flere ejere i foreningen allerede har behov for el-ladere og at dette behov 

er stigende. Der skal derfor tages en beslutning i den nærmeste fremtid. Bestyrelsen er glad for 

dialogen nu er startet op og bestyrelsen vil arbejde videre med udfordringen.  



  

  

 
 

Side 5 

 

Andet: 

Bjørn Ragle oplyste, at ejerforeningen var glade for det gode samarbejde med bestyrelsen og 

ser frem til at fortsætte dette.  Bjørn gav en opdatering af udbedring af diverse mangler i 

forhold til sagen mod Borohus. Ejerforeningen har nu indgået forlig om ting der skal udbedres 

som vil blive igangsat, bl.a. udgravning rundt om Ebenezer og der vil den 20. juni blive opstillet 

stillads til sikring af tagsten. 

 

Følgende punkter blev også nævnt til information til de fremmødte: 

- Tømning af miljøcontainerne har medført meget trafik der medfører at fortovene bliver 

kørt ned af de store biler og at der burde blive fulgt op på dette. 

- Græsslåningen har ikke været god nok ved Klokkelyng 15 og 20. Dette blev forklaret 

med, at der var blevet skåret en ledning over og derfor stod robotten stille. Der blev 

opfordret til at efterspørge hvor ledningerne ligger i jorden så dette ikke sker igen hvis 

der skal laves noget på egen grund. 

- Der blev efterspørger et Laug til maling af husene, så dette kunne ske på samme tid. 

Pudset på husene changerer i lyset og der ønskes at skorstenene der trænger til skift af 

puds/maling eventuelt også fik samme farve. Der blev foreslået samme leverandør som 

til facader med samme løsning. 

- Der blev gjort opmærksom på, at når der renses tage mv. bør man tænke på at undgå at 

forurene grundvandet. 

- Tagpap har små flis som holder taget tæt og skal derfor ikke højtryks renses. 

- Miljøstation ved E/F er alene dimensioneret til 21 boliger og der opfordres derfor til at 

G/F bruger egne containere/losseplads. 

 

Herefter var der ikke flere punkter og dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

 


