
Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd. 3 
Ordinær generalforsamling 2018 

 

Ordinær Generalforsamling  -  G/F Alb. Vest3, Egelundskolen, kantinen 
 

Torsdag den 15. marts kl. 19.00    (kl. 18.30 for spisende deltagere) 
 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
2. Formandens beretning. 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Indkomne forslag. Hjertestarter opsat i vort område? ”Hjerteløbere” opfordres til tilmelding. 

Afstemning om gadebelysning og ekstra affaldscontainer. 
5. Fastsættelse af kontingent og budget for 2018. Budgetforslag vedlagt. 
6. Valg af Formand. Niels Schjødt-Hansen genopstiller. 
7. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. Jesper H. Pedersen genopstiller. Kirsten Pedersen flytter. 
8. Valg af to Bestyrelsessuppleanter. Nuværende er Erik Storm Lind og Lasse Langkjær. 
9. Valg af to Revisorer. Nuværende er Per Scheye og Hanne Jess. 
10. Valg af to Revisorsuppleanter. Nuværende er Erik Lassen og Flemming Bo Hansen. 
11. Eventuelt – Opfølgning på beskæring ud mod Egelundsvej og Beplantningsplan for Vest.  
12. Gæstetaler. Hofor var inviteret men har desværre meldt fra som aftenens gæstetaler. 

 
Inden mødet byder bestyrelsen på smørrebrød til deltagere, som er tilmeldt spisning. 
 
Med venlig hilsen og vel mødt 
Bestyrelsen 

 
Ophold Egelundskolen: 
Bestyrelsen gør opmærksom på, at det er med særlig tilladelse, at vi får lov at benytte 
Egelundskolens område til vor generalforsamling. Bemærk, at hele skolens område er røgfrit.  
Vi beder om hjælp til eventuel op- og nedtagning af stole og borde i kantinen samt om, at vi 
gengælder skolens venlighed med, at alt efterlades på ansvarlig vis.  
Hørehæmmede bedes sikre sig pladser foran i lokalet, for bedre at kunne høre talerne.  
Der benyttes ikke lydanlæg til denne generalforsamling. Behov vurderes under mødet. 

 

 
 
Spise-tilmelding til generalforsamling afleveres senest fredag 9. marts kl. 19.00 
 
Der tilmeldes ___ antal Vest3 beboere til spisning kl. 18.30 inden generalforsamlingen 
 
 
Navn: ___________________________________________________________ 
 
Adresse: ___________________________________________________________ 
 
Afleveringsadresser:  Lodager 9 (Lars Jensen) 

Mørkager 48 (Lisbet J. Hansen)  
Skærager 28 (Jesper Hjorth Pedersen) 
Mørkager 43 (Niels Schjødt-Hansen) 
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Afstemning: Mulig opsætning af stander med hjertestarter i Vest3 
 

 
Motivering: 
På opfordring fra en beboer, som netop havde været med i et forløb, hvor der blev opsat 
en hjertestarter, og som havde gennemgået den tilhørende uddannelse som ”hjerteløber”, 
har bestyrelsen ansøgt Trygfonden om opsætning af en hjertestarter i Vest3. 
 
Ansøgningsfristen var den 1. marts, men den var ikke bindende. Bestyrelsen ønsker derfor 
tilkendegivelser fra generalforsamlingen, om vi skal reagere positivt, hvis vi kommer i 
betragtning og dermed får tilbudt en hjertestarter. Vi skal selv sørge for vedligeholdelse af 
hjertestarteren med f.eks. batterier, ligesom vi skal holde den forsikret i de nærmeste 3 år. 
Det er uvist, om der kan stilles en stander til opsætningen til rådighed, men ellers skal vi 
også bekoste en sådan. 
 
En hjertestarter er kun noget værd, hvis nogen kan betjene den, ligesom det også er 
vigtigt, at der er kontaktpersoner, som er villige til at hjælpe med at få hjertestarteren bragt 
ud, hvor der er behov for det. Derfor opfordrer bestyrelsen til, at man melder sig som 
såkaldt hjerteløber. Bestyrelsen er samtidig indstillet på at yde mindre tilskud til, at der kan 
afholdes møder, så hjerteløberne holder deres viden og færdigheder vedlige. 
 
Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens vejledende tilkendegivelse af, om der ønskes 
opsat en hjertestarter i området under forudsætning af, at den tildeles af Trygfonden, samt 
at der er beboere, som ønsker at ”bemande” den i fremtiden.  
 
Der stemmes om følgende: 

1. Der ønskes opsat en hjertestarter i grundejerforeningens område: 
____ JA    eller    ____NEJ 

 
Det forventes, at afstemningen kan foregå ved håndsoprækning, men hvis der kræves 
fintælling, kan det blive nødvendigt at anvende nedenstående slip. Har man stemmesedler 
med fra beboere i Vest3, bedes de afleveret inden afstemningen foretages. 
Ønsker om, eventuelt at blive hjerteløber, kan afleveres til bestyrelsen. 

 
 
Afstemning: Opsætning af hjertestarter i Vest3. Torsdag 15. marts 2018. 
 
Der kan kun afleveres 1 stemme pr. parcel. Stemmesedler for beboere i området kan 
medbringes til generalforsamlingen, hvorefter de indgår i afstemningen. 
 
Parcellen med adressen __________________________________ stemmer følgende: 
Sæt kryds ud for ønsket mulighed. 
 

1. Der ønskes opsat en hjertestarter i grundejerforeningens område: __JA  eller __NEJ 
 
Jeg/vi ønsker at tilmelde os som hjerteløbere, hvis der opstilles en hjertestarter.  
Skriv efterfølgende navn, mailadresse og tlf.nr.: 
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Afstemning: Finansiering af ny gadebelysning i Vest3 
 

 
Motivering: 
Moderne LED lamper er så energibesparende, at kommunen i sin oprindelige plan for 
udskiftning af gadebelysning med armaturer og master havde beregnet, at besparelsen 
kunne betale for omkostningen over en 30 årig afskrivning. Lovgivningen foreskriver 
imidlertid, at en sådan afskrivning skal foretages over et forløb på maksimalt 15 år. 
Betaling for gadebelysningen omfatter drift, elforbrug, el-abonnement, afbetaling og 
administration. Posterne drift og el-forbrug vil falde og således være med til at kompensere 
for afbetalingen på det nye anlæg. Vi får formentlig den nye gadebelysning i 2018. 
 
Privatvejsloven § 48 foreskriver, at der, inden en kommunal opsætning af vejbelysning, 
skal afholdes vejsyn, og det er endnu ikke gennemført. Derfor kender vi heller ikke den 
nøjagtige pris for den kommende vejbelysning. I meget runde tal kan det betyde, at den 
nuværende betaling per parcel på ca. kr. 500 pr. år stiger til ca. kr. 600 i de næste 15 år. 
Hvis vi betaler investeringen på ca. kr. 500.000 med det samme, nedsættes den årlige 
betaling til ca. 200 kr. Efter 15 år vil prisen for gadebelysning i alle tilfælde falde betydeligt. 
Bestyrelsen er indstillet på at tilvælge en lidt dyrere gadebelysning med variabel mulighed 
for lysdæmpning. Denne løsning vil til gengæld være en del billigere i drift. 
 
Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens vejledende tilkendegivelse af de tre 
betalingsmodeller, der arbejdes med: 
 
Der stemmes om følgende: 

1. Hele investeringen i nye master og armaturer (anslået kr. 500.000) betales ved 
etablering, så prisen omgående falder betydeligt.  

2. En del af investeringen betales af foreningen ved etablering, således at den 
nuværende årlige betaling på ca. kr. 500 pr. parcel fortsættes. 

3. Hele investeringen betales af parcellerne over de kommende 15 år.  
 
Det forventes, at afstemningen kan foregå ved håndsoprækning, men hvis der kræves 
fintælling, kan det blive nødvendigt at anvende nedenstående slip. Har man stemmesedler 
med fra beboere i Vest3, bedes de afleveret inden afstemningen foretages. 

 
 
Afstemning: Finansiering af ny gadebelysning i Vest3. Torsdag 15. marts 2018. 
 
Der kan kun afleveres 1 stemme pr. parcel. Stemmesedler for beboere i området kan 
medbringes til generalforsamlingen, hvorefter de indgår i afstemningen. 
 
Parcellen med adressen __________________________________ stemmer for følgende: 
Sæt kryds ud for ønsket mulighed. 
 

1. Hele investeringen betales ved etablering  
2. En del af investeringen betales ved etablering, resten over 15 år 
3. Hele investeringen betales over 15 år  
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Afstemning: Ekstra container for at kunne sortere pap ved boligen 
 

 
Motivering: 
Sorteringen af affald i fragmenter har et uafklaret punkt, idet det i den nye affaldsordning 
endte med, at pap skal afleveres som en del af storskraldet, og at man dermed skal 
tilmelde afhentning af sorteret pap.  
 
En sådan ordning lægger op til at få sorteret de store stykker pap, hvorimod mindre 
stykker, som der er mange af i en almindelig husholdning, ikke rigtig kan sorteres og 
dermed ender som restaffald eller en ekstra tur med affald til Materialegården. 
 
Bestyrelsen har derfor forespurgt kommunen om, eventuelt at få opsat en fjerde container, 
så sortering af pap kan ske automatisk ved boligen uden tilmelding af storskrald. 
 
Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens vejledende tilkendegivelse af opstilling af en 
ekstra container, evt. med en anden fordeling af sorteringen i containerne. Det skal 
understreges, at der på nuværende tidspunkt hverken er givet tilsagn eller mulighed fra 
kommunen om, at ønsket vil kunne efterkommes. 
 
Det forventes, at afstemningen kan foregå ved håndsoprækning, men hvis der kræves 
fintælling, kan det blive nødvendigt at anvende nedenstående slip. Har man stemmesedler 
med fra beboere i Vest3, bedes de afleveret inden afstemningen foretages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Afstemning: Ekstra affaldscontainer i Vest3. Vejledende afstemning 15. marts 2018. 
 
Der kan kun afleveres 1 stemme pr. parcel. Stemmesedler for beboere i området kan 
medbringes til generalforsamlingen, hvorefter de indgår i afstemningen. 
 
Parcellen med adressen __________________________________ stemmer for følgende:  
Sæt kryds ud for ønsket mulighed. 
 

1. Der ønskes opsat en ekstra container, så pap også kan sorteres ved boligen  
2. Er positiv for opsætning af ekstra container, men prisen er afgørende for ja eller nej. 
3. Der ønskes ikke opsat en ekstra container til sortering af affald  
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Kan du de 20 svære? 

Test din viden om affaldssortering 

 
1. Mælkekarton   A: Pap  B: Restaffald 

2. Flamingo   A: Plast  B: Restaffald 

3. Kaffekapsel i metal med kaffegrums A: Metal  B: Restaffald 

4. Beskidt stanniol    A: Metal  B: Restaffald 

5. Chipspose   A: Metal  B: Restaffald 

6. Sprayflaske   A: Farligt affald B: Metal 

7. Pizzabakke   A: Pap  B: Restaffald 

8. Juicekarton   A: Pap  B: Restaffald 

9. Havregrynspose   A: Papir  B: Restaffald 

10. Bobleplast   A: Plast  B: Restaffald 

11. Skrabet nutellaglas   A: Glas  B: Restaffald 

12. Mayonnaisedunk   A: Plast  B: Restaffald 

13. Gavepapir   A: papir  B: Restaffald 

14. Fødselsdagskort med lyd  A: Pap   B: Elektronik 

15. Appelsin / citron-net  A: Plast  B: Restaffald 

16. Vådt pap   A: Pap  B: Restaffald 

17. Urtepotte banket fri for jord   A: Plast  B: Restaffald 

18. Bagepapir   A: Papir  B: Restaffald 

19. Brugte tebreve   A: Madaffald  B: Restaffald 

20. CD / DVD   A: Plast  B: Restaffald 

 

Har du spørgsmål til affaldssortering så kontakt Agendacenteret:  

Tlf. 4362 2015 eller mail albertslund@agendacenter.dk 

 

Løsning: 1b, 2b, 3a, 4a, 5b, 6a, 7b, 8b, 9b, 10a, 

11a, 12a, 13b, 14b, 15a, 16b, 17a, 18b, 19a, 20a 

mailto:albertslund@agendacenter.dk

