
Grundejerforeningen Ketteholm 

 
 

Ketteholm den 12. februar 2004  

 

 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm 

 

Tirsdag den 16. marts 2004 kl. 19:00 

 

på Gungehusskolen – lærerværelset med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning 

3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse 

4. Kassereren fremlægger forslag til budget 

5. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer 

6. Valg af bestyrelse (jf. § 10) på valg er: 

 Per Enselmann – villig til genvalg 

 Per Munk – villig til genvalg 

 Per Bang – villig til genvalg 

 Steffen Berensen – villig til genvalg 

 Erik Bonde / PenSam– villig til genvalg 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, på valg er 

 Jonna Andersen – villig til genvalg 

8. Valg af 2 revisorer, på valg er: 

 Per Irgens – villig til genvalg 

 Michael Sørensen – villig til genvalg 

9. Fastsættelse af årskontingent og andre ydelser 

10.  Eventuelt, herunder valg til diverse udvalg, som er 

 Det Grønne Udvalg 

 Græsslåning 

 Oprydning på området 

 Snerydning 

 Andre udvalg såfremt dette ønskes. 

 

 

Opmærksomheden henledes på at forslag fra medlemmerne må for at blive behandlet på  

generalforsamlingen være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 

 

Alle er meget velkomne til Grundejerforeningens generalforsamling, såvel ejer som lejer. Vi vil 

gerne opfordre alle til at møde og give deres mening til kende og på den måde være med til at præge 

udviklingen i grundejerforeningen. 

 

 

 

Vel mødt 

 

BESTYRELSEN 

 



Grundejerforeningen

Ketteholm

RESULTATOPGøRELSE

INDTÆGTER

Kontingent ejere
Kontingent PKA/PENSAM

Ekstraordinær indb.

Flaskesalg
Ejendomssalg
Renteindtægter

PR: 31. DECEMBER 2003

2003

98.600,00
74.800,00

1.708,24
0,00

a '14F. 1A

_?, nn

Budget 2M3

98.600,00
74.800,O0

1.500,40

2.500,00

Giro & Bank

lndtægter i alt

Ordinære indtægter i alt

UDGIFTER

AKivitetsdage/snerydni ng

Antenneanlæg
Bestyrelsesmøder
Diverse
Ekstraordineere udgifter
El-udgifter
Forsikringer
Gartner
Greesslåning
Renovation

177.191,46

177-191,46

3.925,00
25.133,79
6.303,18
3.055,49

0,00
16.636,20
6.020,86

40.344,49
12.372,58
8.316,75

__12109!9_

13.000,00
27.000,00

7.000,40
3.000,00

0,00
22,000,00

6-500,00
42-000,00
10-500,04
8.000,00

38.000.00

177.400,00

.2.A a.A'7

160.495,59 177-000,a0Ordinære udgifter i alt

Forbrug af hensættelser

Udgifter i

Arets resultat 16.695,87

Aktrver i alt 138.111,71

Passiver

Balance pr. 31. December 2OO2

Aktiver:

Kassebeholdnlng
Pensam Bank
Danske Bank

Egenkapital primo

Arets resultat

114,53
94.092,41
43.904,77

121 .415,84
16.695,87

138.111.71

af bilag og bogføring, godkende foranstående regnskab

27-01-2004

Michael Sørensen,



Budgetforslag 2004

INDTÆGTER

Kontingent ejere
Kontingent PKÆPENSAM
Indbetaling til aktivitetsdage
Ekstraordinaer indb.
Flaskesalg
Ejendomssalg
Renteindtægter
Gebyrer Giro & Bank

Resultat
2003

98.600,O0
74.800,00

1.708,28
0,00

2-115,14
-32,00

Budget 2OO4

98.600,O0
74-800,00

1.504,00

2.100,00

Grundejerforeningen

Ketteholm

Budget 2003

98.600,00
74.800,00

1.500,00

2.5æ.00

lndtægter i alt

Ordinære indtægter i alt

UDGIFTER

AKivitetsdage
Antenneanlæg
Bestyrelsesmøder
Diverse
Ekstraordinære udgift er
El-udgifter
Forsikringer
Gartner
Græsslåning
Renovation
Vedligeholdelse
Snerydning

't 77.400,00

177.4æ,OO
-_J1ll9_1_,46_

3.925,O0
25.133,79

6.303,18
3.055,49

0,00
16.636,20
6.020,86

40.344,49
12.372,58
8.316,75

38.387,25
0,00

JLr.099,09_

10-200,44
25-000,04

7-000,00
3-000,00

0,00
22-400,00
10.444,00
44-040,00
12-300,00

8-500,44
30-000,o0

5-000,40

177.191,Æ 177.000,00

160.495,59 177-000.a0

13.000,00
27.000,00

7.000,oo
3.000,o0

0,00
22.000,00

6.500,00
42.000,00
10.500,00
8.000,00

38.æ0,00
0,00

177.000,00Ordinære udgifter i alt

Forbrug af hensæftelser

Udgifter ialt 160.495.59 177.000,00 177.000,00

1 6-03-2004



Grundej erforeningen Ketteholm

Til grundej erforeningens medlemmer.

Vedlagte forslag er modtaget og ønskes behandlet på Grundejerforeningen Ketteholms ordinære
generalforsamling, der j fr. tidligere indkaldelse afholdes :

tirsdag den L6. marts 2004 kl. 19:00
på lærerværelset på Gungehusskolen.

Med venlig hilsen og på gensyn

BESTYRELSEN.



Forslag til vedtagelse på grundejerforeningen Ketteholms generalforsamling

Der stilles hermed forsiag om at generalforsamiingen giver tilladeise til, ai der kan isæties
vinduer i gavlen på enkerækkehusene.

Forslaget ønskes vedtaget på grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 16. marts 2004,
idet vi ønsker at isætte vindue i vores endegavl på første sal.
Det skal oplyses. at der fra Hvidowe Kommune er indhentet tilladelse til. at der kan isættes de
ønskede vinduer.

Såfremt forslaget ønskes yderiigere begrundet vil vi naturligvis være til disposition på
generalforsamlingen.

Med venlie hiisen
d fl E-|.'^f K r:e1e,cs e'1
v.l\ i "-*Charlotte DSvidsen

Martin Kristensen
Ketteholm 91



Forslag fra Bestyrelsen til vedtagelse på grundejerforeningen Ketteholms 

generalforsamling 16. marts 2004.  
Ketteholm 26. februar 2004 

 

 

Bestyrelsen fremsætter forslag om udskiftning af asfalt på kørevejen i Ketteholm i foråret 2005 

samt forslag til finansiering af ny asfalt. 

 

Da kørevejens asfalt inden for et par år skal udskiftes har bestyrelsen indhentet tilbud fra 3 firmaer 

med henblik på, at få oplyst en pris på denne udskiftning. PANKAS er kommet med det, for 

grundejerforeningen mest fordelagtige og mest gennemsigtige tilbud. Kopi af tilbud vedlægges. 

Heraf fremgår det, at prisen på ny asfalt og udbedring af skader er i 2003 priser: 

 

kr. 290.142,00 inkl. moms 

 

 

hvilket svarer til kr.: 5689,00 pr husstand for ny asfalt. 

 

Forslag til måde, at finansiere projektet på: 

 

Forslag 1: 

 

Beløbet for udskiftning af asfalten ønskes indbetalt over 2 år, hvilket svarer til kr. 2844,00 pr år 

fordelt over 4 kvartaler, hvilket svarer til kr. 711,00 pr. kvartal i 2004 pr. husstand.  

 

Der indbetales således kr. 145.071,00 af medlemmerne i år 2004. Den anden halvdel lånes i 

PenSam Bank og tilbagebetales i 2005 med kr. 711,00 pr kvartal i 2005 pr. husstand. 

 

Forslag 2: 

 

Det samlede beløb lånes i PenSam Bank med en løbetid på 5 år. 

Beløbet tilbagebetales med kr. 284,45 pr. kvartal i 5 år pr. husstand 

 

Forslag 3: 

 

Fra grundejerforeningens kapital bruges kr. 100.000,00 til formålet. Restbeløbet lånes i PenSam 

bank med en løbetid på 5 år. Beløbet tilbagebetales med kr. 187,00 pr kvartal i 5 år pr. husstand 

 

Forslag 4: 

 

Hver husstand indbetaler kr.: 5689,00 som et engangsbeløb. 

 

 

Da udskiftningen af asfalten påregnes, at skulle finde sted i foråret 2005 er ovenstående udregninger 

baseret på det konkrete tilbud fra Pankas. Bestyrelsen anmoder om, at det besluttes, hvorledes 

finansiering af projektet skal foregå og, at der ikke træffes beslutning om beløbets størrelse, idet 

afregning for ny asfalt først finder sted efter arbejdet er udført. Prisen for udskiftningen af asfalten 

kan derfor afvige i forhold til tilbud afgivet i 2003. Derfor skal de med fed og kursiv angivne beløb 

alene ses som eksempler på finansiering.  

 

 

 

BESTYRELSEN 
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Grundejerforeningen Ketteholm 

 

Referat af Grundejerforeningen Ketteholm’s ordinære generalforsamling der blev afholdt tirsdag 

den 16. marts 2004 kl. 19:00 på lærerværelset, Gungehusskolen. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning 

3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse 

4. Kassereren fremlægger forslag til budget 

5. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer 

6. Valg af bestyrelse (jf. § 10) på valg er: 

 Per Enselmann – villig til genvalg 

 Per Munk – villig til genvalg 

 Per Bang – villig til genvalg 

 Steffen Berensen – villig til genvalg 

 Erik Bonde / PenSam– villig til genvalg 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, på valg er 

 Jonna Andersen – villig til genvalg 

8. Valg af 2 revisorer, på valg er: 

 Per Irgens – villig til genvalg 

 Michael Sørensen – villig til genvalg 

9. Fastsættelse af årskontingent og andre ydelser 

10.  Eventuelt, herunder valg til diverse udvalg, som er 

 Det Grønne Udvalg 

 Græsslåning 

 Oprydning på området 

 Snerydning 

 Andre udvalg såfremt dette ønskes. 

 

Følgende husstande var repræsenteret: 33 – 37 – 57 – 61 – 65 – 77 – 83 – 87 – 89 – 91 – 93 - 101 – 

103 – 105 107 – 111 – 113 – 117 – 121 samt PenSam/DanEjendomme. 

 

Følgende husstande var repræsenteret ved fuldmagt: 85 – 95 – 109 - 127 – 129. 

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og forsatte til punkt 1 på dagsordenen. 

 

Valg af dirigent.  
 

Da ingen af de fremmødte ønskede blive valgt til dirigent foreslog formanden, at Steffen (89) påtog 

sig hvervet, hvilket han indvilligede i. 

Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet jfr. vedtægterne samt, at 

generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Han gav herefter ordet til formanden. 

 

 

 

 

 

 



Grundejerforeningen Ketteholm 

Formandens beretning. 

 

Formanden startede sin beretning med at mindes Birgitte Irgens der afgik ved døden i august 

måned. 

Per Bang var indtrådt i bestyrelsen, da Søren Heick er fraflyttet Ketteholm. I det forløbne år var der 

ikke afholdt aktivitetsdag, men indkøbt nye lamper til hovedstien for det beløb, som skulle have 

været anvendt på aktivitetsdag. 

Det blev nævnt at affaldssituationen i Ketteholm ikke har ændret sig væsentligt i løbet af året og, at 

der måske skal prøves andre muligheder for at sikre, at det kun er Ketteholms beboere, som benytter 

sig af affaldsordningen. 

Formanden opfordrede til at hundeejerne i Ketteholm lever op til deres ansvar ved blandt andet, at 

føre deres hund i snor når hunden luftes i Ketteholm. Det er i flere tilfælde konstateret, at hunde 

løber løs på området. Endvidere opfordrede han til, at hundeejeren samler op efter hunden, såfremt 

den lægger sit visitkort andre steder end på hundegræsset. 

Da der skal lægges nyt asfalt på kørevejen har bestyrelsen efter bedste evne forsøgt at finde ud af, 

hvilke større arbejder der i nær fremtid skal udføres i grundejerforeningen. Umiddelbart ser det ikke 

ud som, at der er større og omkostningsbelastende reparationer i nær fremtid. 

Formanden omtalte, at grundejerforeningen snart har 25 års jubilæum og opfordrede til, at dette 

”sølvbryllup” bliver festligholdt. 

Formanden opfordrede til at, medlemmerne i grundejerforeningen i dagligdagen udviser 

ansvarlighed over for det område som vi bor og lever i. Han ønskede, at grundejerforeningen også i 

fremtiden fremstår som et godt sted at bo, leve og lege i. 

 

Formandens beretning blev herefter godkendt uden yderligere spørgsmål. 

 

Kassereren fremlægger revideret regnskab. 

 

Kassereren fremlagde revideret regnskab og gennemgik posterne i regnskabet. Regnskabet viste et 

overskud på 16.695,87 for regnskabsåret. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere spørgsmål. 

 

Kassereren fremlægger forslag til budget. 

 

Kassereren fremlagde budgetforslag for 2004. Han oplyste, at posten aktivitetsdage og snerydning 

var adskilt, således det er muligt at se, hvad er er forbrugt på de enkelte poster. 

Kassereren gennemgik de enkelte poster. 

 

Forslaget taget til efterretning af generalforsamlingen uden yderligere spørgsmål 

 

Eventuelle forslag fra medlemmer og bestyrelse. 

 

Charlotte og Martin(91) havde fremsat forslag om, at der gives tilladelse til at der isættes vindue i 

gavlen på 1. sal (østvendt) 

Forslaget indeholdt ikke angivelse af, hvor stort et vindue der ønske isat. Michael(87) ønskede at 

det blev præciseret, hvor stort vindue, der kan gives tilladelse til. 

Michael (103) ønskede oplyst om vinduer i vestvendte gavle også skulle have samme udformning 

og størrelse som i østvendte vinduer. 



Grundejerforeningen Ketteholm 

Der blev endvidere forespurgt om en eventuel tilladelse også ville gælde isætning af vinduer i 

stueetagen. Dette spørgsmål henvist til fornyet henvendelse med efterfølgende behandling på en 

generalforsamling. 

Da forslagsstillerne ikke kunne oplyse yderligere om vinduets størrelse eller udformning blev det 

besluttet, at give bestyrelsen mandat til at træffe beslutning om, at godkende vinduets størrelse og 

udformning inden omhandlende vinduet monteres. 

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

Bestyrelsen havde fremsat forslag om at asfalten på kørevejen udskiftes samt fremsat forslag til 

finansiering af den ny asfalt. 

Formanden redegjorde for forslaget og henviste til udsendte materiale fra PanKas, som har afgivet 

tilbud på udskiftningen. Heraf fremgår det at asfalten er hård og afgiver småsten. Asfalten bør 

udskiftes nu eller inden for en 3 årig periode. 

Der var herefter en debat om, hvor længe den ny asfalt vil holde. Der er efterfølgende rettet 

henvendelse til PanKas, som oplyser at levetiden på den ny asfalt vil være ca. 15 år. 

Der blev forespurgt til PenSam / DanEjendommes holdning til at udskifte asfalten. Erik Bonde 

oplyste, at han var positiv indstillet og det er nødvendigt, at asfalten udskiftes. 

Per Bang(105) og Jens(113) påtog sig herefter hvervet som stemmetællere, hvorefter der blev stemt 

om forslaget. 

 

For forslaget stemte:  82 

I mod forslaget stemte:   7 

Undlod at stemme:   3 

 

Forslaget om udskiftning af asfalt hermed vedtaget.  

 

Da udskiftningen af asfalten beløber sig til knapt 300.000,00 havde bestyrelsen stillet 4 forslag til 

finansiering af asfalten. Bestyrelsen anbefalede medlemmerne at stemme for forslag 3, som 

indebærer at der af foreningens midler anvendes 100.000,00 til udskiftningen. Det resterende beløb 

lånes i PenSam Bank og tilbagebetales over en 5 årig periode. 

 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

 

Bestyrelsen oplyste, at udskiftningen påtænkes, at skulle finde sted i begyndelsen af 2005. Der var 

forespørgsler om, hvorfor udskiftningen skulle vente 1 år. Bestyrelsen oplyste, at det skyldes at der 

først skulle træffes beslutning om finansiering, hvilket var sket hurtigere end forventet. 

Generalforsamlingen var enige om at projektet skulle iværksættes i indeværende år. 

 

Valg af bestyrelse 

 

Alle i bestyrelsen var på valg. Bestyrelsen havde tilkendegivet, at de alle var villige til genvalg. 

Dirigenten forespurgte om der var andre, som ønskede valg til bestyrelsen, hvilket ikke var 

tilfældet. 

Bestyrelsen genvalgt. 

 

Valg af 2 suppleanter: 

 

Jonna Andersen( 95) havde tilkendegivet at hun var villig til genvalg. Søren Lund (117) ønskede at 

opstille som suppleant. 

Begge valgt.  



Grundejerforeningen Ketteholm 

 

 

 

Valg af 2 revisorer. 

 

Per Irgens(111) og Michael (87) var begge villige til genvalg. Ingen andre ønskede at modtage valg 

som revisorer.  

Begge genvalgt. 

 

Fastsættelse af årskontingent og andre ydelser. 

 

Det blev vedtaget at kontingentet fastsættes til 850,00 pr kvartal pr. husstand (uændret i forhold til 

2003).  

Det blev endvidere vedtaget, at der foretages separat indbetaling til fornyelse af asfalten. 

 

Eventuelt herunder valg til diverse udvalg. 

 

Det Grønne Udvalg: 

Jens(113) oplyste at Det Grønne Udvalg forsætter. Han opfordrede endvidere interesserede til at 

melde sig til udvalget, idet der godt kan bruges nogle flere medlemmer i udvalget.  

 

Græsslåning: 

Michael Machon(77) oplyste at han sammen med Anders(113) ønsker at forsætte med 

græsslåningen. Han ville gerne have at der var flere med i ordningen. Per Bang(105) og Steven(37) 

oplyste at de gerne ville være med til at slå græs. 

 

Oprydning på området: 

Lisbeth(mm) 

 

Snerydning: 

Per Enselmann(83)oplyste at sneholdet ud over ham selv består af Steven(37), Per Munk(61), 

Michael Machon(77), Steffen(89) og Søren Lund(117). Alle tilkendegav, at de ønskede at forsætte. 

 

Per Bang(105) oplyste at der blandt medlemmerne var stemning for at der blev oprettet et 

festudvalg. Ud over ham selv ønskede Michael Machon(77) og Benny(101), at være med i et 

festudvalg. 

 

Herefter oplyste Michael(87), at fliserne på gangstien ved McDonald hegnet flere steder ligger 

skævt og trænger til opretning. 

Bestyrelsen oplyste, at de er klar over, at fliserne nogle steder ligger skævt og udviklingen følges, 

således, at der ikke opstår så store skævheder, at det kan medføre uheld. 

Michael Machon(77) oplyste, at han gerne ville påtage sig opgaven, at rette de skæve fliser. 

Frank(57) oplyste, at der mangler nogle brædder på svævebanen, hvilket kan være farligt for 

børnene. Bestyrelsen vil straks udbedre svævebanen, således den fremstår i forsvarligt stand. 

Michael(87) forespurgte om det er muligt, at få en udvendig vandhane opstillet ved hønsegården til 

rengøring af haveredskaber, slåmaskine mv. Bestyrelsen oplyste, at der for øjeblikket arbejdes med 

en løsning, således der kan fremføres vand som forespurgt. 

Bestyrelsen oplyste, at der som forsøg sættes låse på såvel den blå container som på 

storaffaldsrummet. Baggrunden er, at bestyrelsen har mistanke om at udefrakommende benytter sig 
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af såvel container som af affaldsrum. Det er hensigten at der udleveres en nøgle til hver husstand, 

således det stadig er muligt at komme af med sit affald. 

 

Der var herefter ikke flere indlæg til dette punkt. 

 

Dirigenten hævede herefter mødet og takkede generalforsamlingen for god ro og orden. 

Mødet slut kl. 21:00 

 

 

 

Per Enselmann  Per Bang   Per Munk 

Formand / referat  Næstformand   Kasserer 

 

 

 

Steffen Brenensen  Erik Bonde 

Bestyrelsesmedlem / Dirigent Bestyrelsesmedlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bestyrelsen har herefter konstitueret sig således

Fotrmand 
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Pei Enselmann
Ketteholm 83

2650 Hvidovre
Telefon: 36 77 00 63

Kasserer
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Per Munk
Ketteholm 61

2650 Hvidowe
Telefon: 36 4916 tr9

E_mail: piac@wdspegd&

Bestyrelsesmedlem

Erik Bonde
PenSam / DanEjendomme
Telefon: '.36 49 6A 97

E-mail : ebo@dan-ejendomme " 
dk

Hvidovre den 21. marts 2004.

Næstformand
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Per Bang y
Ketteholm 105

2650 Hvidovre

Ketteholm 89

?650 Hvidowe
Telefon: 36 49 2218
E-mail : sjapp@nost'tele. dk

Telefon: 36 78 6277


