
Crundejerforening.t-t

Ketteholm
HVIDOVRE DEN 11. FEBRUAR 1989.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for

GRUND EJ E RFO REN I N G E N KETT EHOLM

på Gungehusskolen (lærerværelset) tirsdag den 14. marts 1989

kl. 1930.

Dag sorden :

1) \/aln af diringpl.I I Yurv qr vlr rY

2) Formandens beretning.
3) Fremlæggelse af revideret årsregnskab samt

forslag til budget.

4) Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.

5) Valg af bestyrelse (jfr. S 10).

a) valg af kasserer

b) valg af bestyrelsesmedlemmer.

6) Valg af 2 revisorer og suppleanter"

7) Valg af diverse udvalg.

8) Fastsættelse af årskontigent og andre ydelser.
9) Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne må for at blive behandlet på general-

forsamlingen være indleveret til bestyrelsen senest '14 dage f6r
generalforsaml ingen.

Alle er velkomne

Vel mødt.

Be styre I sen .

Pa
o



Grundejerlbremingen

Ketteholm

GENERALFORSA}4L]NG DH{ 14. MARTS 1989. KETTEHOLM DEN 090389.

BERETNING FOR 1988.

I 1988 fik vi lØst en af de stØrste nlctuderrr' som foreningen har

besk*ftiget sig med i sit 5-årige virke. Overgangen fra flaskegas

til Naturgas har givet anledning til nange hovedbrud og har lsævet

nange resourcer i form af nØder o.1. hos såvel advokater som hos

HNG. De væsenligste problemer vedrØrte den Økononiske side af om-

stillingen, idet det viste sig, at vores gasinstallationer var fyldt
med fejl. HNG havde svært ved at overbevise os on, at installati-onerne
var I'fØdtrr med disse fejl og at vi, som følge deraf, kunne stilles
Økonomisk ansvarlige for udbedri-ngen af disse fejf. Der har aldræ
tidligere været foretaget syn og godkendelse af installationerne'
hvorfor vi af god grund ildre har haft kendskab til nanglerne-

I 19BB lykl,<edes det endelag, at finde fren til en, for begge

parter, tilfredsstillende }@sning på problemerne. HNG tilbød at be-

tale halvdelen af reparationsudgifterne, nod at færdiggØrelsen kunne

ske hurtigst muligt.
Grundet vetvillig indstilling fra PKA og PENSAM, der betalte

deres andel umiddelbart efter færdiggØrelsen, var foreningens nkass€rt

i stand til at l4gge ud for medlemerne, således at der kunne eta-

bleres en afdragsordnj-ng.

I det forlØbne år nar vi også fået repareret vores fællesantenne,

samt fået den forsynet med W 2- og TV 3 antenne. Selve reparationen

samt monteringen af TV 2 anterunen, blev vedtaget på sidste general-

forsanling. Monteringen af TV-3 antennen skyldes, at grundejerfor-

eningen blev kontakbet af et anteru:efi-rua (FIMIK), der tilbød at
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montere vores TV-2 antenne uden regning, hvis vi derimod vil1e acceptere

at der yderligere blev nonteret en TV-3 antenne (Parabol). Debte

accepterede bestyrelsen, idet vi derved sparede foreningen for en mer-

udgift på ea. 18-000,- b. Dog har FINI:IK iklre ydet dette tilbud uden

videre. For at kuuu:e se TV-3 er det nødvendigt at rcntere en decoder

på W-modtageren- Denne deeoder lejes af FINII.IK.

For at nedbri-nge en af de stØrste poster på foreningens budget,

indkØbtes der i 19BB en græ.sslåmaskine, således at vi selv kunne fore-
stå græ.sslåningen af fæIlesarealerne. H:dvidere har vi haft en nlokal-r'

gartner tit de /vrige gartnermæssige vedligeholdelsesarbejder- Dette

har også sparet os for en del udgifter- Desvære forlod den ngartnertt

Ketteholn, hvorfor det var nødvendigt at ansætte en ny. Til al-t held

Iykkedes det at få kontak! med en nyetablerst, anlægsgantner, der kunne

tilbyde arbejdet udfØrt til same fordelagtige pris som i 1988, dog

er græsslåning ikke ned i denne pris.

Vi har i det forlØbne år haft et par aktivitetsdage. Vi har dog

ikke nået det, der var p1an1agt. Vi rnangler stadig en del reparations-
og vedli-geholdelsesarbejde. Dette håber vi at kr:nne råde bod på i 1989.

Santidig har den aLmene vedligeholdelse i form af oprydnins på området

været rneget fors@rnt det forlØbne år, hvilket vores fri-areal bærer

tydeligt, pr'æg af .

Storslcaldsordningen har fungeret lidt bedre end tidligere, dog er
der nogle, der stadig ikke har forstået, hvad der er storslcald og

hvad der er kØkkenaffald. Vi håber dog gennen gentagne påtaler, at
kunne bibringe Ketteholmrs beboere forståelse for di-sse problener.
Ligeledes har det rræret svært for nogle, at kunne afse tid til at
pakke deres rtstorshaldr på forsvarlig måae, inden det er blevet hen-

stillef i affaldsrumet. Det er ærgeligt, at skulle betale tusinder
af kroner for disse nforglemelsertf -

I forbindelse med ontale af affald, kan det nævnes, at der i
19BB er ansØgt om tildeling af en af de nange aviscontainere, der skulle
opsættes i Hvidovre. Dette er blevef bevilget og containeren er opsat

uniddelbart ved siden af storskraldsskuret,.

ll tiru rt,L l"r'5
r/r, Aår. --FI-
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På Gn:ndejerforeningens ordinære generalforsanling blev det fore-
slået, at foreningen indrettede en hundegråra/-øilet på arealet, så-

ledes at hundeejere kurure lade hundene nlØbe lØsert sant at rril<ke

hundeejererr kunne slippe for de lØse hr:nde- Et udvalg som tilbØd både

at stå for indkØb af materialer samt etablering af omhandlende hunde-

gård, blev på generalfop5am'linggn anmodet m, at indhente ti-lbud, be-

arbejde disse for derefter at udsende dem til skriftlig afstewting
hos medlemerne. Dette er dog trods flere henvendelser fra bestyrelsen

endnu ikke sket, hvorfor vi håber på, at der sker noget på dette on-

råde i 1989 (hermed en li11e henstilling til udvalget).
Angående hunde og katte, har der i 1988 været et par klager over

hunde-/kattehold i almindelighed, herfil skal det understreges, at
det ifØIge foreningens deklaration, ikl*e er tilladt at holde mere

end een hund ogleller kat pr. husstand.

Foruden det indtil nu omtalte, har der i foreningens virke, været

en del småopgaver. 81.a. skal ftsvnes revidering af foreningens forsik-
ringer, der har været nØder med llvidovre Komr:ne i forbindelse ned

udbedring af skader på arealet ved AvedØre ltravnevej, under gravearbejde.

Der har rræret et par uopsættelige reparationer, nen alt i alt et, i
forhold tif tidligere år, rimeligt trstilletr år.

hn Aastrøm har i det forlØbne år sat sit hus til salg, hvorfor
han er udtrådt af bestyrelsen. I stedet er Henning t€yer indtrådt som

suppleant.

Til sidst skal det nisvnes, at vi har haft 2 vellykkede fester i
foreningen, Sankt llans festen samt den år1ige vejfest. Tak til fest-
udvalget, vi håber at 1989 afstedkonrmer nogle lignende aryangementer.

Tak for det forlØbne år og på gensyn i 1989.

l,Ied venlig hilsen SØren Heick, Fornand.
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ResultatopgØrel se 1988.

Ordinære indtægter:
Kontingent 24o,ao x 12 x 5l =

Indtægter ialt
I 46 .88o , oo
I 46 .88o , oo

Ordinære udgifter:
Bilag l. 1o8.935,73

Dækningsbidrag 1. 37-944 '27

Ekstraordinære indtægter :

Renter :

Girokonto 9 14 27 38
Andelsbanken, konto:
55 I8-2ooo68
55lB-725oo24
Sparekassen SDS, konto:
869-5o-o5 I 3o
Renteindtægter ialt

Dækningsbidrag I I

Ekstraordinære udgifter :

Bi lag 2.

Årets nettoresultat

438 ,94

I .383,43
7 .992,oo

3 .628 ,3 1

T5.TWW

14.21 I ,80

Gruxlejer-lilenu+p.

Ketteholm

37 .944,27

13.442,68

51.386,95

37 .175,15



GrurdeJer{orcnir4Ptt

Ketteholm

Rea I i seret
Kf'. ' ( 

O,OO

- 5o4,7o
- 7.895,15
- 14.558,49
- I1 .977 ,o5
- 3 .629,55 -
- 49.345,30
- 617 ,95
- o'oo \
- 5 .787 ,99
- I 3.688,40
- 931,15

=[!===!99.91!.21

I .68o,oo

;31 .465 ,35

65o,oo

3 .304 ,8o

75,oo

[!.===12 nlZ! * !9 =

4
5

6

B

9
lo
l4
l5
t6
t7
IB

Bi lag I .
*:t''.:'

Bqdget
0 iOO

I .ooo,oo
7 .5oo ,oo

l5.ooo,oo
27.ooo,oo
3.ooo,oo

5o.ooo,oo
I .ooo,oo
I .ooo,oo

Io.ooo,oo
2o.ooo ,oo

_ 3.ooo,oo

=!39nlgqugg

Antennean læg
Aktivitetsdage
Bestyre I sesmØder
Storskra ld
El -udgifter
Fors i kri nger
Gartner
Kontorart ikler
Legep I adser
Rep., og vedl. inventar
Snerydn i ng
D i verse

Ord i nære udgifter ialt

Bi lag 2.
Ekstraord inære udg ifter :

Maling af Plankeværk og

opsæt,ning af antenne
Indbetalt af beboerne og

HNG-konverteri ng

Indbetalt af beboerne

Musik ved vejfest

Uop.y-Dan (licens)

Renteudg i ft
Ekstraord inære udgifter

kr.46.l36,oo
Finvik - 44.456,0o

kr. 82 .362,2o
- 50.896,85

ialt



()rundejer{ireningen

I(etteholm
Bal Iance 1988.

Akt i ver:

Tilgode fra beboerne vedr.
Kont ingentrestance
Kont ant beho I dn i ng
Girokonto 9 14 27 38
Andelsbanken, konto:
55 I 8*2ooo68
55IB-725oo24
SDS, konto:
869-5o-o5 I 3o

Aktiver ialt

Passiver:

Skyldig festudvalg

Øvrige kreditorer:
Ki I deskalted i rektoratet
Diff. vedr. vejfest (vin)

Egenkapital pr. 3I-12-87
Nettoresultat l9B8- side l.
Egenkapital pr. 3l-12-BB

Passiver ialt

kr. I .ooo,oo
- 93o,oo
- I .124,o3
- lo .278,97

- 15.257 ,55
- 78.399,oo

- 12.126 ,38

kr.119.115,93

HNG.

kr.

- 98.546,50
- 14 .21 I ,Bo

kr. 112.758,3o

1 19. 1 15,93

3o,oo

6.lll,oo
216 ,63

112.758,30

119.115,93

30,oo

6.lll,oo
216,63



Grundejet lirrcningen

Ketteholm
Kommentarer ti I regnskabet.

De ekstraordinære udgifter er meget store, men det skyldes at
i fØrste omgang er betalt af grundejerforeningen.
KØb af traktor, er medtaget i regnskabet som en eengangsudgift
gartnerudg i fter.
Nettoresultatet er faktisk identisk med vore renteindtægter.
Renteindtægten på vores "bundne opsparinqrrr" kr. 9o.525;38 forventes for l9B9 at
blive på ca. l5.ooo,oo

Revisorpåtegninger næste side.

HNG-konverteringen,

under konto lo,



Grundejer{breningen

Ketteholm
Revisorpåtegninger:

Undertegnede revisorer, kan efter
bogfØring, godkende foranstående

gennemgang af bilag
regnskab

;^

"''/,< - l1'/ \

Per Irgins, Ketteholm III
Rev i sor

AvedØre den.

Henrik KrØner, Ketteholm ll5
Rev i sor

-
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Budgetfors I a_9_ I for 1989.

Antennean læg
Aktivitetsdage
Bestyre I sesmØder
Stors kra I d
El -udgifter
Gartner
Kontorartikler
Legep I adser
Rep. vedl. inv.
Snerydn i ng
Di verse
Copy-dan
Hen lægge I ser

Ialt incl. henlæggelser

2.5oo ,oo
I I .7oo,oo

7 .5oo , oo
l6.ooo ,oo
20.ooo,oo
50.ooo,oo

I .ooo,oo
5.ooo ioo

lo.ooo,oo
Io.ooo,oo
6. IBo,oo
3 .5oo , oo

I 5.ooo ,oo

l6l .BBo,oo

I gi! =clg!.=!g! lgggg ! :9!== == = = = !19 t999.99

Budgetterede indtægter l9B9:

5l huse, 12 mdr. a kr . 24o,oo = 5l x 12

Rente i ndtægter ans I ået

indtægter ialt

Ketteholm
frit,,-1 t,r1t,l^" ll 1.,

x 24o,- = 146.BBo,oo
l5.ooo,oo

=!9!.99gugg

n 5l .'',ot-l(..J 6- (;

Å,, ..b.L.."-{ lto,

.t 
J-li l, i;., l^ l. r: 

(,,,\c Ii /V
") :i /.;

) '/s

ggqgetforstag Ii for t9B9.

Antennean Iæg
Aktivitetsdage
Bestyre I sesmøder
Storskra ld
El -udgifter
Gartner
Kontorart i k ler
Legep I ad ser
Rep. vedl. inv.
Snerydn i ng
D i verse
Copy-dan
Hen lægge I ser

Ialt incl. henlæggelser

Ialt excl. henlæggelser

2 .5oo ,oo
I I .7oo,oo

7 .5oo , oo
l6.ooo,oo
20.ooo,oo
50.ooo,oo
l.ooo,oo
5.ooo,oo

Io.ooo,oo
lo.ooo,oo
6.l8o,oo
3 .5oo , oo

l5.ooo,oo

l9B9:

?2o,oo =5lx12

+t'-i-:L.-"-Å ,\,*,'1r^a t,

l6l .BBo,oo

l46.BBo,oo

OverfØrsel fra nettoresultat 12.?4o,oo

Ialt incl. nettoresul!a!-------I34=04q'qq

Budgetterede indtægter

5l huse, 12 mdr. a kr.
Rentei ndtægter ans lået
Nettoresu ltat overfØrt
Indtægter ialt

x 22o,- = 134.64o,oo
l5.ooo,oo
12.24o ,oo

===!9!.999u99



Grundejer{irreningen

Ketteholm

15. marts 1989.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm afholdt
den 14. marts 1989 på Gungehusskolen.

Dagsorden:

1 ) Valg af dirigent
2) Formandens beretning.

3) Fremlæggelse af revideret årsregnskab samt

forslag til budget.

4) Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.

5) Valg af bestyrelse:
a) valg af kasserer

b) valg af bestyrelsesmedlemmer.

6) Valg af 2 revisorer og suppleanter.

7) Valg af diverse udvalg.

8) Fastsættelse af årskontigent og andre ydelser

9) Eventuelt.

FØigende husstande var mØdt ved generalforsamlingen:

29 - 57 - 61 - 69 - 81 - 83 - 87 - 89 - 91 - 93 - 95 - 103 - 109 -
115-119-121 -123-129.
Der forelåg endvidere fuldmagt fra 1 1 1.

For PKA/Pen-Sam var Bjarne Zetterstrøm mødt.

AD1

Henrik (115) blev foreslået som dirigent og han

at generalforsamlingen var Iovlig indkaldt jfr.
ralforsaml ingen var beslutningsdygtig.

blev valgt. Han konstaterede,

vedtægterne samt at gene-



AD2

Formanden havde i forud for generalforsamlingen sendt skriftlig beretning

ud til medlemmerne. Han gennemgik beretningen, som blev godkendt af gene-

ralforsaml ingen.

AD3

Årsrggnskabet var ligeledes sendt ud til medlemmerne forud for generalfor-

saml ingen.

Årsregnskabet blev også godkendt af generalforsamlingen, ligesom budgettet

for '1989 i den form det blev fremlagt.

An /l

Bestyrelsen havde fra medlemmernemodtaget et forslag om at legepladserne skulle

renoveres samt at løse katte på området var til gene, især deres efterladen-

skaber.

Der var herefter en debat om hunde og katte på området. Da emnet tilsyneladende

er meget Ømtåligt mundede debatten ikke ud i noge-t, resultat.
Vedr. legepladserne se AD 7.

Fra bestyrelsen blev det oplyst at der skulle iværksættes en græss1ånings-

ordning, idet den tidligere gartner er holdt op og græss1åning ikke er inde-

holdt i den nye gartners kontrakt.

Bestyrelsen forslog at Preben (57) slog græsset i hele sæsonen 89. Preben var

villig til at påtage sig græsslåningen på fællesarealerne i 89. Der var her-

efter en debat om aflønning for græsslåningen og det blev besluttet at Preben

skulle aflØnnes som Henning for storskraldet, på timelØn.

Forslag fra bestyrelsen vedr. aktivitetsdage. Bestyrelsen ønsker at der via

kontigentet opkræves kr: 200,-. Disse 200,- kr. tilbageleveres til husstanden

med 100,- kr. pr. aktivitetsdag når arbejdet på en aktivitetsdag er udført.

Dette forslag omfatter såvel ejer som lejer.
Såfremt det ikke, af en aller anden grund, er muligt at mØde på en aktivitets-
dag, men ønsker at udfØre et stykke arbejde, og dermed få sine indbetalte penge

retur, skal der inden aktivitetsdagen rettes henvendelse til bestyrelsen, der

vil have forskellige arbejdsopgaver der skai udfØres når den pg1. har bedre

tid end på seive aktivitetsdagen.
Såfremt alle ikke møder skal de penge der bliver i overskud benyttes på ak-



7^ tivitetsdaoden.
Alle tilstedeværende var enige om at det var et godt forslag og det blev en-

stemmigt vedtaget. Bjarne Zetterstrøm, PKA/P-en-sam ønskede ikke at stemme

i denne forbindelse.

Der er fra bestyrelsen forslag om at der afholdes 2 aktivitetsdage og disse

afholdes henholdsvis den 2. april og den 3. september 1989 samt at datoen

den 21. maj er sat af til reserve dag såfremt det regner eller er snevejr

den 2. april eller de Ønskede mål ikke umiddelbart nås.

Det er derfor allerede nu muligt at sætte "X" i kalenderen så du kan være

med til at yde en indsats og få dine 100,- kr. igen.

AD5+6

Valg af kasserer.
Preben (521 Ønskede genvalg og han blev enstemmigt vaigt for en 2 årig periode.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Per (83) ønskede genvalg og blev enstemmigt valgt. Henning (109) der p.t. sup-

plerer Dan ønskede at blive valgt ind i bestyrelsen. Henning blev herefter
valgt enstemmigt ind i bestyrelsen.
Bjarne Zetterstrøm PKA/Pen-sam blev ligeledes enstemmigt valgt ind i bestyrelsen.

Vaig af 2 revisorer.
Per Irgens (111) havde oplyst, at han ønskede genvalg som revisor.
Henrik (115) ønksede at blive valgt som revisor. Begge blev enstemmigt valgt
som revisorerer.

Valg af bestyrelsessuppleanter.

0le (61) og Michael (87) blev begge valgt som bestyrelsesmedlemssuppleanter.
(formentlig Ketteholms længste titler).

AD7

Valg af festudvalg:

Til festudvalget meldt følgende sig friviiligt

Mona (89)

Jonna (SS1



Da legepladserne p.t. er i elendig forfatning flere stedet ønskede bestyrelsen,

at der blev nedsat et legepladsudvalg der kunne fremkomme med en plan for, hvor-

ledes legepladserne skal renoveres. Der var stor enighed om at det er på tide
at der gøres noget ved legepladserne.

Der blev herefter nedsat et Iegepladsudvalg med:

Mogens (At I

Per (83)

Henrik ( 1 15)

det blev aftalt at udvalget fremkommer med forslag, herunder priser, til re-

novering af legepladerne. Herefter skal dette/disse forslag til medlemmerne

der så skal tage stilling til de udarbejdede forslag, især m.h.t. Økonomien

i forbindelse med evt. indkØb af nye legeredskaber m.v.

Fra bestyrelsen var der Ønske om at der blev nedsat et bladudvalg.

Der var imidlertid ikke stemning for at Ketteholm skal have sit eget blad.

Istedet blev det foreslået at der skulle opsættes en opilagstavle som kunne

bruges til meddelser m.v. istedet for et blad.

Søren (119) var villig tit at påtage sig hvervet som "opslagstavlebestyrer",
når opslagstavlen engang bliver lavet færdig.

AD8

Fastsættelse af årskontigent.
Der var fra bestyreisen 2 forslag til årskontigent til Grundejerforeningen.

Ved afstemning blev forslag II i det udsendte regnskab/budget vedtaget med

14 ja stsrn€r og 0 nej stemmer og der skal herefter betales kr:660,- pr.

kvartal i grundejerforeningskontigent.

AD8

Eventuelt.
Der blev fra bestyrelsen gjort opmærksom på at de fleste af hækkene i ende-

rækkehusene er sat forkert, idet der kun må være 3 meter fra husmuren til
ske1let. Der havde fra et mediem været klaget over at der var opsat en para-

bolan i fællesantennemasten som medlemmet mente stod inde på hans grund.

Det blev ved denne lejlighed konstateret, at antennen står på fællesarealet.
Der vil ikke fra bestyrelsens side blive foretaget yderligere i sagen vedr.



hækkenes placering, men blot gØre opmærksom på at de fleste hække er placeret
forkert.

Der var forespØrgsel til parabolen, om tilslutning til TV-3 var stor nok til
at vi kunne beholde parbolen. formanden oplyste, at de fØrste 2 år vil parabolen

blive siddende og at der p.t. var 11 husstande der havde tilsluttet sig.
Endvidere er det muligt at det ikke kun er TV-3 der kan modtages, men 18

programmer inden for nærmste fremtid, herom senere.

Serviceaftalen med fa. Dehlsen på vores gasfyr menes ikke af nogle medlemmer

at være god nok og det blev pålagt bestyrelsen at indhente tilbud fra andre

servicefirmaer for en evt. ny kollektiv serviceaftale når den eksisterende
ud I øber.

På Iejernes huse er der skået 2 tr cn. af de nederste teglsten, idet regnvandet

ikke IØb rigtigt ned i tagrenden, men lØb ind i tagudhænget, hvilket har med-

ført at nogle husstande ikke har kunne skifte forsikringsseskab, ligesom det
på længere sigt muligvis kan medføre svampeangreb i taget.
Bestyrelsen vil tage kontakt til det firma som foretog "operationen" hos lejerene
og få oplyst en pris for samme "operation" hos ejerne.
Herom senere.

Der var herefter ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer og formanden

hævede herefter generalforsamlingen samtidig med at han takkede for god ro

og orden.

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig som følger:

4
fr/fr/zl
Henning Meyer

Bjarne Zetterstrøm
bestyrel sesmedlem.

Pei" Enselmann

sekretær


