
GRUNDEJERFORENINGEN 

NYGÅRDSVÆNGERNE 
www.nygaardsvaengerne.info 

 

NYGÅRDSVÆNGET - SKOVLYVÆNGET – HOLMEVÆNGET 
 

 - 1 / 5 - 

  
 
 
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
 

24. februar 2021, kl. 19.30 
 

Ådalsparkens Selskabslokaler 
 
 
 
 
 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for 2020 
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2020 
4. Forslag fra bestyrelsen 
5. Forslag fra medlemmer 
6. Budgettet for det løbende regnskabsår 2021 forelægges, herunder fastsættelse og 

godkendelse af kontingent 
7. Valg af bestyrelse  
8. Valg af suppleanter 
9. Valg af revisor 
10. Eventuelt 



GRUNDEJERFORENINGEN 

NYGÅRDSVÆNGERNE 
www.nygaardsvaengerne.info 

 

NYGÅRDSVÆNGET - SKOVLYVÆNGET – HOLMEVÆNGET 
 

 - 2 / 5 - 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår valg af Frank Kofoed, HV 71, som dirigent.   
 
2. Bestyrelsens beretning 

2.1 Bestyrelsens arbejde. 

Der er i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder., herunder 1 virtuelt møde. Corona pandemien har også 
for bestyrelsen reduceret aktiviteten til det mest nødvendige. Fastelavnsarrangementet nåede at blive 
afholdt inden nedlukningen af samfundet, og blev som vanligt afholdt af de beboere, som året før 
blev kattekonger og -dronninger. Bestyrelsen vil gerne sige tak for det fine arrangement. Sct. Hans 
aften blev ikke afholdt grundet corona restriktioner, med forsamlingsforbud på 50 og generelle 
opfordringer til ikke at forsamles for mange, undlade at synge…. 

2.2 Fællesarealer 

Jørgen W. Petersen har siden 2009 forestået vedligeholdelse af fællesarealerne og glatførebe-
kæmpelse, og bestyrelsen fastholder samarbejdet. 

2.2.1 Vedligehold 

Udover det generelle vedligehold med beskæringer og græsslåning, fik vi beskåret den yderste 
halvdel af rosenbedet langs skoven, trappen til skoven blev fornyet og fliserne på stien dertil blev 
rettet op, og støttemurene langs P-pladserne på Holmevænget blev rettet op. Der er blevet ryddet i 
beplantningen på skråningen ved bålpladsen, og potentil-fladen foran boldbanen er blevet renset 
op, og nye planter er sat, hvor nødvendigt. 

I 2021 står følgende projekter på planen: 

1. Trappen på hjørnet af Holmevænget mod Holmevej er skæv og slidt, og denne fornys med 
samme materialer som anvendt på skovtrappen. Der vil blive anlagt en bred sliske, så også 
barnevogne kan benytte trappen 

2. Det store jerndæksel i ”kælkebakken” ligger en del højere end den omkringliggende jord. Der 
vil blive lagt jord omkring, så dækslet igen flugter med jorden omkring.  

3. Der vil blive plantet nye roser i rosenbedet, hvor der er ”huller”. Ligeledes vil der flere steder 
på skråningen på Holmevænget blive plantet nyt, hvor det trænger mest, noget må desværre 
udskydes til næste år.  

2.2.2 Glatførebekæmpelse 

Vi har fortsat vores fastprisaftale med gartneren vedr. glatførebekæmpelse – snerydning og 
saltning p.g.a. is. I det forgangne år var der ikke mange dage, hvor glatførebekæmpelse var 
nødvendig, men det har der til gengæld været i år. Gartneren har flere gange været rundt både for 
at skrabe sne væk, og for at salte. Selv om gartneren kommer og sørger for, at vejene bliver 
ryddet og saltet, skal vi som grundejere huske selv at ordne vores fortove. 

2.3 Veje 
 

I juni måned 2020 havde vi 1 års gennemgang med Hartvig Consult og PP Brolægning. Veje og 
fortove blev besigtiget, og der blev udfærdiget en rapport over fejl og mangler. I løbet af 
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sommeren/efteråret blev disse udbedret. Næste opfølgning bliver en gennemgang af veje og fortove 
om 4 år (5 års gennemgang). I mellemtiden følges slidlaget på asfalten for at sikre, at nødvendige 
reparationer af revner bliver foretaget. Ligeledes overvåges vejbump og pullerter.  

Det er efter lang tids søgning lykkedes bestyrelsen at finde den erstatning for de rød/hvide pullerter, 
der gør, at de kan skiftes ud med sort/hvide pullerter uden at skulle lave nye huller i fliser/asfalt.  

Der er indgået en aftale med gartneren om, at udsatte steder på vores fortove og P-pladser skal 
vedligeholdes med ekstra sand, for at forebygge skred af sten. 

2.4   Legepladser 

 
Der er foretaget et vedligeholdelsestjek af områdets legepladser. Nødvendige dele er udskiftet og 
anbefalede reparationer gennemført.  
 
Den store legeplads ved siden af boldbanen vil i det kommende år blive ændret en smule med 
henblik på, at mindre børn bedre kan anvende legepladsen. Derudover er der planlagt en etablering af 
nogle ekstra legeredskaber. 
 
Sikkerhedsunderlaget på alle områdets legepladser er slidte og vil af sikkerhedsmæssige årsager 
skulle skiftes i den kommende tid.  

2.5 Områdets udseende – overholdelse af deklarationen 
 
På trods af gentagne opfordringer fra bestyrelsen om at overholde deklarationens (og de supplerende 
reglers) bestemmelser vedrørende områdets udseende, ses flere grundejere, der ser stort på disse. 
Bestyrelsen opfordrer kraftigt til, at bestemmelserne vedrørende facadens udseende overholdes, 
således at forstå, at der ikke ændres på vinduers størrelse, at skodderne ved siden af vinduer bevares, 
at der anvendes de angivne farver på maling til mahognifacader, stern og hegn m.m. Ligeledes gøres 
opmærksom på, at hække mod fællesareal ikke kan erstattes af hegn. Ønskes hegnet, må det højst 
have en højde på 1,80 m, og det skal sættes, så der kan plantes hæk udenfor hegnet, i skel. 
Bestyrelsen søger via ejendomsmæglerne at sikre, at nye beboere gøres tilstrækkeligt opmærksom på 
deklarationens bestemmelser, før de køber, for derved at forsøge at hindre, at renovering udover 
bestemmelserne foretages. 

 
2.6 Norfors fremtidsplaner 

 
Vi har alle her sidst på året 2020 modtaget skrivelser og folder fra NORFORS, hvori de redegør for 
de fremtidige planer for vores fjernvarmeforsyning med bl.a. en ny tarifstruktur samt over en 
årrække frem mod 2030 at ville sænke fremløbstemperaturen for vores fjernvarmevand, måske helt 
ned til 75 oC. Bestyrelsen har rettet henvendelse til NORFORS vedrørende begge punkter! 
 
 1. Med hensyn til en nedsættelse af fremløbstemperaturen forekommer dette at være i strid med 
vores kontrakt fra 1976 med NORFORS (dengang Hørsholm Fjernvarmeforsyning). I kontrakten 
forpligter fjernvarmeværket sig til at levere en fremløbstemperatur på 80 oC – 110 oC, afhængig af 
vejrforhold og årstid. Dette skulle sikre en radiatortemperatur på 60 oC – 80 oC med en afkøling fra 
105 oC til  ca. 65 oC ved maksimal belastning. 
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 2. Den nye tarifstruktur forhøjer prisen pr. MWh fra kr. 626,25 til kr. 743,75, Fastbidraget pr. m2 
fastholdes på kr. 41,88 og Volumenafgiften (pr. antal m3) afskaffes og erstattes af en 
Incitamentsafgift/-bonus! Dette angives alt i alt at skulle reducere den årlige fjernvarmeudgift med 
ca. 2 %! 
 
Vi har forespurgt, hvordan denne Incitamentsafgift beregnes – da det ikke fremgår klart af det 
modtagne materiale, specielt hvordan fremløbs- og returtemperatur beregnes på årsbasis. 
NORFORS oplyser, at temperaturerne beregnes som gennemsnitstemperaturer for kalenderåret og 
disse gennemsnitstemperaturer anvendes til beregning af Incitamentsafgiften/-bonusbeløbet efter 
formlen 
                                                 Antal forbrugt MWh x kr. 7,44 x oC  
hvor oC er det antal grader, man ligger udenfor det skraverede område i grafen med fremløbs- og 
returløbstemperatur på Fairvarme’s hjemmeside! 
 
Det lyder kryptisk, men som tommelfingerregel gælder, at har man en fremløbstemperatur på mellem 
80 oC og 98 oC og en returløbstemperatur på mellem 35 oC og 45 oC, så vil Incitamentsafgiften være 
kr. 0,0. (her bliver oC =  0 i formlen!) 
 
På www.Fairvarme.dk er der en figure, der hedder ”Skal du have fradrag eller tillæg”. Ved at trække 
cirklerne frem eller tilbage for Fremløbsvarme og Tilbageløbsvarme kan man se, om ens aktuelle 
temperaturer giver en afgift, er neutral eller giver en rabat! 
 
NORFORS har inviteret bestyrelsen til et møde, hvor ovenstående punkter nærmere kan blive 
diskuteret. Dette har bestyrelsen taget imod! Mødet kan dog først afholdes, når vi er sluppet af med 
de værste corona-restriktioner. 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2020 
Årsregnskabet for 2020 udviser et underskud på kr. 35.848,84, som er en del mindre end det 
oprindeligt budgetterede på kr. 100.200,-. Dette skyldes primært, at det ikke har været muligt at 
gennemføre en del af de planlagte opgaver på fællesarealet og legeplads, bl.a. på grund af for fugtigt 
vejr, forsinkede tilbud og den verserende corona pandemi. Dog har vi fået lavet en fin ny skovtrappe, 
som har været meget efterspurgt. Mange opgaver – store som små – er derfor blevet udskudt til 2021, 
hvilket også kan ses i budgettet for det nye år. 
 
Som nævnt ved sidste generalforsamling indgår Fælleslånet nu som en del af årsregnskabet, men er 
trukket ud af de samlede udgifter og indtægter ved opgørelse af årets driftsresultat. 
I Status skal bemærkes, at de to bankkonti Vejfond01+02 og Vejfond03+04+05 er overført som del 
af beholdningerne i årsregnskabet for 2020. De indeholder restbeløbene fra det afsluttede regnskab 
for vejprojekt i 2019. 

4. Forslag fra bestyrelsen 
Der er ingen forslag fra bestyrelsen. 

5. Forslag fra grundejerne 

Der er ikke modtaget nogen forslag fra grundejerne 
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6. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingent for 2020 

Som nævnt under regnskabet for 2020 forventer bestyrelsen - ud over nye opgaver - at skulle 
indhente en række opgaver i 2021 på bl.a. fællesarealet, der ikke som forventet blev udført i 2020. 
Dette fremgår af de forventede udgifter på posten for Retablering og forbedringer samt på posten for 
Legepladser. Disse posters beløb er direkte medtaget i budgettet og figurerer derfor ikke - som 
tidligere - som mere eller mindre øremærkede beløb i aktiv-oversigten i Status for 2020, 
 
For ikke at komme ud af 2021 med et uacceptabelt underskud indeholder budgettet derfor en 
kontingentforhøjelse fra 2 x kr. 1.700,- til 2 x 2.000,-. Det tidligere kontingent har været uændret 
siden 2016, hvor det blev nedsat fra 2 x 1.900,- Trods det budgetterede underskud for 2021 vil 
kontingentforhøjelsen medføre, at vi som tilstræbt fortsat kan holde en likvid buffer på minimum et 
halv års kontingent. 
 
Det tidligere vederlag til bestyrelsen – kr. 2.000,- pr. bestyrelsesmedlem - fastholdes uændret i 2021 
og er indeholdt i posten Administration. Beløbet har været uændret siden 2008. 
 
Det vedtagne kontingent opkræves á 2 gange, sidst i februar og september måned. 
 
For de parceller , der betaler afdrag på Fælleslånet, vil opkrævning af afdrag for 2021 på kr. 2.235,- 
ske sidst i marts måned. 

7. Valg af bestyrelse.  
 
Bente Roed, NV 26, Sussie Johansen, NV 17 og Jacob Schultz Mikkelsen, SV 8, er på valg. Alle er 
villige til genvalg. 

8. Valg af suppleanter 

Bente Eriksen, NV 39, er på valg. 
 

9. Valg af revisor 

Frank Kofoed, HV 71, er på valg og ønsker ikke genvalg. 
 

10. Eventuelt 
 
 
 
 
 


