
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 20. november 2019 

1. Velkommen til David inkl. præsentationsrunde v/Tine 
2. Opsamling efter generalforsamling (aktiviteter) v/Birger og Tine  
3. Status på Pullerter ved Egholmvej og Herlufsholmvej (og next step) v/Christiane og/eller 

Poul 
4. Evt. videre arbejde med tinglysning v/Birger 
5. Evt. forslag til vedtægtsændring vedr. brevafstemning v/Birger og Tine 
6. Fordeling af ansvarsområder v/alle 
7. Status på ny økonomi/medlemssystem v/Birger 
8. Eventuelt 

Ad1) Bestyrelsen bød velkommen til David, nyt medlem i bestyrelsen. David har været del af 

grundejerforeningen siden 1997.  

Ad2) Der blev på generalforsamling spurgt ind til status omkring tinglysning af medlemskab, som 

har ligget i dvale grundet de tidskrævende opgaver med fortove og klimaprojekt. Bestyrelsen 

besluttede, at man vil undersøge, hvilke forskellige muligheder, der foreligger for en 

tingslysningsproces. Se punkt 4.  

Ad3) Poul kunne fortælle, at kommunen efter generalforsamlingen har udmeldt, at der ikke kan 

opstilles pullerter ved Egholmvej, som ellers blev besluttet på generalforsamlingen. Dette skyldes, 

at det ved Egholmvej – modsat Herlufsholmvej – ikke er tilladt, fordi de ikke kan opstilles på 

fortovet. Kommunen vil i stedet sætte indkørsel-forbudt skilt op og trække fuld optrukket linje op. 

Pullerter til Herlufsholmvej er tilladt og bestilt.  

Ad4) Birger redegjorde for den tidligere dialog med advokat vedr. processen omkring tinglysning. 

Bestyrelsen har tidligere haft dialog med Kaspar Klok Faaborg fra Hviid Advokater, som tilbød at 

udarbejde servitut samt deltage i første gennemførsel af tinglysning med en skriftligt bekræftet 

pris på 10.000,- inkl. moms. Digital signatur har gjort det muligt at lave en fælles tinglysning for 

alle de grundejere i foreningen, som ønsker at lade sig tinglyse. Det vil altså sige, at man ved 

denne metode gør tinglysning frivilligt frem for at sætte tinglyst medlemskab til afstemning på en 

generalforsamling. Processen vil være, at Birger får lavet en erklæring på nettet, og at hver enkelt 

grundejer med NemID herefter udfylder oplysninger hos Birger og elektronisk godkender 

efterfølgende. En absolut fordel ved tinglyst medlemskab er, at vi står som en samlet juridisk 

enhed og derfor blandt andet kan optage lån og betale vores fortovsrenovering tilbage over flere 

år, end det der pt. er vedtaget. Det er imidlertid kun muligt at låne, hvis et overvældende flertal 

bliver tinglyst. Alle nyere grundejerforeninger har tinglyst medlemskab, blandt andet fordi 

tinglysning betyder en øget stabilitet, fordi den går på ejendom - ikke på beboer. Og fordi der er 

større udgifter for grundejerforeningerne, efter ansvaret for de private fællesveje for ca. 20 siden 

overgik fra Københavns Kommune til grundejerforeningerne.  

Der er imidlertid også mulighed for at foreslå en vedtægtsændring om, at medlemskab skal være 

tinglyst. David tilbyder at facilitere diskussion internt omkring, hvad bestyrelsen ønsker at arbejde 

videre med og vil undersøge fordele og ulemper ved de forskellige muligheder.  



Ad5) Bestyrelsen diskuterede muligheden for at stille forslag til vedtægtsændring omkring 

muligheden for at brevstemme men nåede ikke til endelig afklaring og enighed, hvorfor punktet 

udskydes til næste møde i bestyrelsen.  

Ad6) Bestyrelsen fordelte opgaverne imellem sig og kom frem til følgende: 

 

Birger: Formand 

Jimmy: Kasserer (regnskab og opkrævning) 

Dorthe: Ejendomsmæglerkontakt 

Christiane: Klimavejsprojekt 

Poul: Fortove og veje 

David: Opstart af tinglysningsproces 

Niels: Grønne områder 

Tine: Sekretær og koordinator 

Ad7) Generalforsamlingen foreslog under punktet eventuelt, at bestyrelsen skal have et vis 

rådighedsbeløb, som kan forvaltes uden først at adspørge generalforsamling. Birger og Tine er nu i 

gang med at teste et nyt administrationsprogram for foreningen, som vil lette arbejdet 

betragteligt og skabe større gennemsigtighed og samkørsel mellem bestyrelsens forskellige 

opgaver. Modsat det nuværende – og noget forældede - system, er det nye ikke gratis. 

Ad8) Det blev besluttet at sætte gebyret for ejendomsmæglerpapirer op fra 500,- til 1000,-. Det 

blev ligeledes besluttet, at bestyrelsen på næste møde vil gennemgå regnskabet, således at alle i 

bestyrelsen har indsigt i foreningens økonomi.  


