
Der indkaldes ti I ord inær

foren i nqen Ketteho I m

med fø lgende

DAGSORDEN:

1 ) Valg af dirigent.
2) Formanden s beretn i ng .

3 ) Kasseren fremlægger revideret
til godkendelse og fremsætter
budget for 1 99 1 .

4) Eventuel 1e forslag fra bestyrelse og medlemmer.

5 ) Valg af bestyrel se ( jfr. S tO )

a) valg af formand
b) valg af bestyrelsesmedlemmer-

6) Valg af 2 revisorer - valg af bestyrelses-
suppleanter og valg af festudvalg.

7) Fastsættelse af årskontigent og eventuelle
andre ydel ser.

B) Eventuelt.

Det bedes bemærket at generaiforsamlingen i år er på

Sønderkærsko I en og at det er en 1Ørdag.

Al Ie er velkomne såvel lejer som ejer. Der vi I i forbindelse
med generalforsaml ingen bl ive budt på kaffe/brød og en for-
friskninq.

Vei mødt

BESTYRELSEN

årsregnskab
forslag til

Crundejerfbremingen

Ketteholm
Den 1 8. februar 1 99 1 "

generalforsaml ing i Grundejer-

LøRDAG DEN 16. MARTS

PÅ SøNDERKÆRSKOLEN

1991 KL- 1330

LÆRERVÆRELSET.



Grundejer{brcningen

Ketteholm

Ketteholm, den 22. februar 1991

Rettelse i. indkaldelse tif seneralforsamling den 16.03.1991.

Der er desværre en fejl
valg af bestYrelse unde

Der skal nebtelig sbå:

a) VaIg af kasseren-

i den omdelte dagsorden Pkt
r pkt. a.

q

, aL forslag fra
gene ral fors aml ingen t

senest 14 dage før
Opmærksomheden henledes endvidere på

medlemmerne' der ønskes behandlet på

skal være indlevenet til bestyrelsen
generalforsaml ingens afholdelse'

Med venlig hilsen

BESTYRE LSEN



BERETNING FOR 1990.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdtes den 27. februar 1990

23 ejere samt PKA/PENSAM var repræsenteret.

I årets lØb har vi afholdt 2 aktivitetsdage, hvorunder vi fik skiftet
"nummerlamperne", ud for de enkelte huse, til lavenergilamper. Endvidere

fik legeredskaberne igen en "overhaling". Der blev ryddet op i vores red-

skabsskure, gadebelysningen blev rengiort.

I forbindelse med indfØrelse af ny affaldsordning, blev det besluttet
på generalforsamlingen, at foreningen ønskede at benytte "bringeord-

ningen", der i store træk fungerer, efter samme princip som vi hele tiden

har haft.0q det qælder i særdeleshed stadig, at kØkkenaffald ikke skal

bringes ti I storskraldsskuret.

Vi fik ny gartner i 1990. Efter bestyrelsens skØn den bedste vi indtil
videre har haft. Endvidere udfører han arbejdet til den halve pris af

det den tidligere gartner tog for arbejdet.

Vores aftale med antennefirmaet "Finvik" blev opsagt i 1990. Dette

skyldtes at TV-kanalen Scan-sat nu bliver sendt fra en anden satelit. Hvis

vi fortsat skulle modtage programmet, vil1e det betyde opsættelse af en

ny antennemast, samt udskiftning af parabolen. Disse udgifter ville
Finvik ikke afholde.

Foreningens driftskonto blev i 1990 nedbragt i .9y91enstem.r1else med

g.glgrglforsamlingens beglutning. Vi har investeret i en stØvsuger/tæppe-

rensemaskine, 2 aku-boremaskiner samt 15 klapstole. Disse ting kan

udlånes til foreningens medlemmer.

Tak for 1990

M.V.H. Bestyrelsen.



Grundejerfbrenittget

Ketteholm

1989

Resul-tatopgøre1se pr. 31-12-90 .

Ordjrære indtægter:
Kontilgent 220,00 x 3 x 51

Konti-ngent 160,00 x 9 x 5l
Kontingentrestance 1989

Kontingenter ia-l-t

Rentejrd.tægter

Ordinæe hdtægter ial-t

Antenneanlæg

Aktivitetsdage
Bestlrelsesnøder

Storslcald
El-udgifter
Gartner m.m.

Kontorartik]-er
LegepJ-adser

Rep.vedl. inventar
SnerlnJning

Copy-Dan

Fors iJa j-r:gerlE j erdons skat
Diverse

O:dj-reæ:e udgifter ialt

r990

= 33.660

= 73.440

= 1.980

= 109.080

= 8.395

= 1I7.475

332

6.722

7.426

14 . BB7

22.8r8
30.485

608

3 .025

7.852

1.281

4.656

2.953

6.285

1 no ??n
LV J . JJV

32.265

000

32.265

- 24.120

137.700

L4.684

152 .384

1.008

11.489

7 .854

16.472

18.310

47 .331

5.925

3.672

5.205

3.534

9 .557

1 30.357

4 -L60

31 .465

27.305

49.332

t'rj
f:,

)a

Ekstrao:rdinæe udgif ter
Ekstraordiræe irdtæqter

Årets resul-tat



GrunJejerfbrenirlgen

Ketteholm

1989

000
1.980
2.520
3.572

50.297
105.81-7

l-64 .185

Ba}lance rrr. 3l--12-90

Alctiver:

Tilgodeh,avender
Kontirrgentrestancer
I€ssebehoJdning
Girobeholdnirg
Drijtskonto
Burdne konti
Alctiver ial-t

Passiver:

ShyJ-dig A-Skat

Egenkapital pr. 1.1.90
Årets resul-tat
Egenkapital ial-t

Passiver i-alt

1990

000
000
436

4.770
21.082

116.400

742.688

4.7L8

162.090
-24.120
I37 .970

t42.688

?.096

tlz. t)6
49.332

162 .090

164 . LB5



Kornrrentarer til reginskabet.

Februar 1991.

De ekstraordinære udgifter er dels køb af fæ1les

samt investering i nye armatr.:rer (kr. 23.306,00).

Resul-tatet af irrvesteringen i nye arnatr:rer, kan

vi får årsop,gørelsen til rnaj, nen jeg hrar prØvet

31.01.91 og så ser resultatet ud scrn følger:

Grundejerfbrenirlgen

Ketteholm

stØvsuger (lr. 9.959,00 ),

vi først se nøjagtig, når

at aflæse må1eren her pr.

It4a1eraflæning pr. 31-01-91

I'{alerafLaesning pr. 01-05-90

Forbruq i 9 måneder

270850 k$rh.

260238 ]$,ft.

10612 l<\^/h.

10672 x L2 = L4I49 ],sph. a' 90,50 øre = 12.804,85

Forventet elforbrug i 1991:

18700 ]<uzh. a' 90,50 øre = L6.923 ,50

4 .118,65Ca. besparelse 4551 }s,vh. a' 90,50 øre =

Ser man bort fra de ekstraord.irrære r:dgifter, vil-le der have væet et rnird-

re oversJeld på regnskabet.

I'bd venlig hilsen
Preben Tinggaard

Kasserer



Grundejerfbreni4gen

Ketteholm

Reviso:rcåteqnilqer:+

Urd.ertegnede revisorer, kan efter gennemgang af biJag og bogrfØring,
godkerrde foranståerde regrnskab.

% ?t Avedøre denAvedøre den

Per Irg

Revisor

FbnriJ< I(røner, IGtteholm 115

Revisor

, Xetteholm 111



l
Budgetforslag for 1991

1 991

Antennean læg

Aktivitetsdage
Bestyre I sesmøder

Storskra I d

El-udgifter
Gartner

Kontorartikler
Legep I ad ser

Rep.Vedl. inventar
Snerydn i ng

Copy-dan

Fors i kri nger/ej nd . skat.
D i verse

'/ hocnerol co
/. vvJHs, vrev

( ,o-i^ .. -. d J +: ,i

Ialt kontingent 1991:

1 .000,00

10.200,00

7 .500 ,00

1 5.000 ,00

20.000,00<_
32 .000 ,00.

1 .000,00

3.000 ,00

8.000 ,00

8.000,00 6
4.000 ,00

3.500 , 00

6.635 ,00

1 1 9.835 ,00

:,p,1 ."s;/i,..,

1.500,00

11.700,00

7 .500 ,00

10.000 ,00

20 .000 ,00

32 .000 , 00

1 .000,00

2.500 ,00

8.000 ,00
't0 .000 ,00

3.800 ,00

4.000 ,00

8.623 ,00

1 20 .623 , 00

Besparelse på driftsbudgettet for 1990 kr. 8.145 00

Forslag til budqet: 119.935,00

8. 't45,00-_--_--
1l-1=999.99

160,00 x 3 x
190,00 x 9 x

24.480 ,00

87.2 1 0 .00_--Å%-
1 1 1 .835,00
==========

(1. kvartal)E1

E1

Crundejerfixeningen

Ketteholm

1 990



NORDEUR@PA

G/F KETTEHOLM
V/SØREN HEICK
KETTEHOLMEN 1 19
2650 HVIDOVRE

13.Marts 1991

ET GO]DT TII-BTID :f II- GRLTAIDEJERFORENIhIGEI{S
r MEDr-EMMER 

.,r:, t.,.,,t
''

t' /- Det er ikke normalt at f å i"Både i pose & sæk", men nu er
, muligheden der, hvis blot 25 eller 10 af foreningens medlemmer

tegner Bygningskaskoforsikring i NORDEUROPA.

Vi tilbyder, . _.1,/,1-. 1!" .,t- a;fti/a/+r1c..

Fuld kombineret trygningskaskoforsikring incl. rørskadedækning,
uden selvrisiko, til en meget konkurrence præmie.

Præmie eksempel, helårlig præmie 1991, ved 10 tilmeldinger: i!' .' ,lw' u 
Ptdr/&,':ttc^ "

U?x bebygget_- ar e-al 7S q1 ...t. 2 plan . kr | .9O4
i0 y" rabat fti tee;i'nå åf ".iteie foisikringer 190
Betal ing ial t 1.7 13

Efter skadefrit år tilbasebetales 10X
Netto udgift

Der gives også rabat for Øvrige forsikringer, og tilbagebetaling
på IO% gælder også for disse, når der ikke har været skader.

Forsikringerne tegnes individuelt, og den enkelte bestemmer selv
om der skal rØrskade på forsikringen, og om den skal være med
rabatgivende selvri s iko.

Grundejerforeningen på1ægges ingen form for forpligtigelse. Er kun
med ti1 at formidle et godt tilbud ti1 medlemmerne.

De som Ønsker at f a t i lbud på disse f avorrable vi lkår send*r' blot
vedlagte slip ti1 bestyrelsen, e1ler direkte til mig.

Med venlig hilsen

Jørn Rasmussen
Exam. assurandør

rntLtr
r .542

Jørn Rasmussen. StenmØ1 len l6l 2640 Hedehusene 42160085



1 ()runclejerfbreningen

Ketteholm
Den 23. marts 1991"

Referat af generalforsamling I Grundejerforeningen Ketteholm afholdt den 16- marts

1991 kl. 1330 på SØnderkærskolen-

Dagsorden:

1 ) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.

3)Kassereren fremlægger revideret årsregnskab

til godkendelse og fremsætter forsiag til
budget for 1991.

4) Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer'

5) Vagl af bestyrelse (jfr. S 10):

a) valg af kasserer

b) valg af bestYrelsesmedlemmer-

6) Valg af 2 revisorer - valg af bestyrelses-

suppleanter og valg af festudvalg-

7) Fastsættelse af årskontingent ig eventuelle

andre ydelser.

B) Eventuelt.

Følgende husstande var mødt tii generalforsamlingen:

29 - 57 - 59 - 83 - 87 - 89 - 99 - 101 - 103 - 109 - 111 - 113 - 115 - 119

123 og 125"

Der forelå endvidere fuldmagt fra nr- 61 -

Fra PKA-PenSam var Hans Erik SØrensen mødt.

Formanden bØd velkommen til generalforsamlingen og gav herefter ordet til Jørn

Rasmussen fra Forskringsselskabet Nordeuropa. Rasmussen havde et godt tilbud til
grundejerforeningens mediemmer på Bygningskadekaskoforsikring. Til de medlemmer

som ikke deltog i generalforsamlingen, men gerne vil høre mere om dette tilbud

kan få yderligere optysninger ved at henvende sig tii bestyrelsen.

Rasmussen tilbød at forsikre husene incl. skjult rørskade til ca" kr: 1900,- pr.

år.



a-

Ad. pkt" 1.

Bestyrelsen foreslog Per Kragh (103) ti1 dlrigent for generalforsamlingen- Han

blev valgt og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt jfr-
vedtægterne og han konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig-

Ad. pkt" 2"

Formanden gennemgik sin beretning. Beretningen var sendt ud til medlemmerne før

generaiforsamlingen, således at alle kunne Iæse beretningen inden mødet-

Formanden beklagede at snefejningen ikke havde været, som den burde denne vinter,

men der havde været en del uheldige omstændigheder, som var årsag til den sene

snerydn i ng .

Han oplyste, at parabolen er nedtaget, idet den satelit, som sender dansk TV 3

er vendt og det var ikke praktisk muligt, at modtage dette signal, medmindre der

blev opsat en ny antennemast. Denne mast ville firmaet, som har sat parabolen op

ikke betale, hvorfor de har hentet deres udstyr.

Formanden påpegede, at der er meget svinet med papir m.v. på området. Det er ikke

tilfredsstiliende for nogen- Bestyrelsen arbejder på en ordning, således at der

igen bliver pænt på området. Han henstillede desuden ti1, at alle hjælper til
med at hoide området pænt - det er jo os selv der bor her ! ! ! !

Formanden oplyste om problemerne med bilkørse1 på gangarealerne og henstillede

til at dette ophører.

Formanden gennemgik herefter en udregning over besparelsen på de nye lamper på ud-

husene. Denne udregning viser at der indtil nu er sparet ca. kr:4000,- og at be-

sparelsen nok bliver stØrre ved den endelige afregning-

Formanden oplyste, at der i årets løb er indkØbt følgende til grundejerforeningen:

15 ens klapstole - stØvsuger/tæpperensermaskine - 51 lavenergilamper og 2 akku-

boremaskiner.

Der var herefter spØrgsmål vedr. indkØb af stØvsugeren, om det ikke var dyrt for

støvsugeren "

Formanden svarede, at det umiddelbart var dyrt (den kostede kr: 10.000,-), men at

stØvsugeren bliver brugt af mange husstande, ligesom der er garanti på støvsugeren



3.

på støvsugeren i 10 år.

Der var herefter ikke yderiigere spørgsmål til formandens beretning, som herefter

blev sat under afstemning.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget-

Ad- pkt. 3"

Kassereren fremlagde revideret rengskab. Regnskabet var sendt ud i forvejen-

Kjeld (125) spurgte om eibespareisen var indregnet i årets resultat. Kassereren

oplyste, at det var den ikke"

Der var ingen spørgsmål til balancen-

Kassereren fremlagde herefter budgetforslag for 1991 -

Kjeld mente, at besparelsen i eiudgiften burde være indregnet i budgettet-

Bestyrelsen ville gerne vente med at regne med besparelsen til den reelle bespareise

er konstateret og pengene er i kassen.

Bestyrelsen oplyste, at der i forbindelse med en stØrre reperation af den udven-

dige belysning er kommet en regning på ca. kr: 10.000,- og elektrikeren endnu ikke

er færdig, hvilket kan ses af at der p.t. hænger et kabel mellem to husblokke-

Dette kabel skal graves ned i 70 cm. dybde og der vil naturligvis være en udgift

forbundet med dette.
Da der i budget ikke er taget højde for denne regning ønskede bestyrelsen general-

forsamlingens accept til, at sælge et A-rentebevis og på den måde dække udgiften

uden at belaste grundejerforeningskontingentet-

Der var herefter en debat om, hvormeget disse A-rentebeviser kan indbringe ved

evt. salg og hvor stor renten er på disse A-rentebeviser-

per Irgens(111) foreslog at alle A-rentebeviser blev solgt og der istedet blev købt

obligationer, der der fQrmentlig ville være stØrre rente at hente-

Hans Erik SØrensen (PKA/-PenSam) mente at det er for risikopræget at kØbe

obligationer. og at det ikke var en god ide.

Michael (87) var ikke indstillet på at grundejerforeningen skulle spekulere i obliga-

tioner, pga. den risiko der ved det-

Kjeld spurgte om årets renteindtægt var med i budgetforslaget. Bestyrelsen oplyste'

at det var de ikke. Der er på en tidligere generalforsamling vedtaget at rente-

indtægterne skal være den eneste form for opsparing der foretages i grundejer-

foren i ngen .
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Det belv herefter foreslået, at årets renteindtægt ligeledes kunne bruges til
dækning af elektrikerregningen "

Der var enighed om, at renteindtægten for 1990 eller dele heraf også kunne bruges

til dækning af denne regning.

Kassererens budget og regnskab blev herefter sat under afstemning og det blev

enstemmi gt vedtaget/godkendt.

Ad. pkt. 4-

Der var fra Jonna(97) konrmet forsiag om indkØb af presenninger, således at vi tii
vejfesten ikke behØvede at leje, ligesom der ville være mutighed for at låne disse

presenninger, når der skulle holdes fest i de enkelte haver.

Bestyrelsen havde undersØgt, hvad 6 presenninger i de mål vi skal bruge koster

og den samlede pris incl" moms er på kr:8.256,-.

Der var herefter en debat omkring indkØb af disse presenninger. Nogle mente, at det

ville være rart, at kunne dække sin terasse over ved fest o.l.
Bestyrelsen oplyste, at grundejerforeningen har en stor presenning, som blot skal

rengøres evt. på en aktivitetsdag. Denne presenning kan naturligvis lånes ud efter
behov -

Forslaget var herefter til afstemning, og alle stemte imod forslaget"

Jonna havde også et forslag om at indkØbe borde og stole, så vi ikke skulle leje

ti I vejfesten.
Bestyrelsen kunne ikke tilslutte sig dette forslag, idet dev ville være en ufor-

holdsmæssig stor sum penge der skulle sættes af til dette formåI. Der er endvidere

i årets 1Øb indkØbt 15 ens klapstole.

Der blev herefter stillet forslag om at indkøbe flere stole og nogle borde- Der

var herefter en debat om der skulle indkØbet således at der var til 30 eller 40

personer.

Der var herefter atstfinipg om der skulle indkØbes stole og borde til vejfest.

Der var ingen der stemte for forslaget.

Der var herefter afstinning om indkØb af stole og borde til 30 personer.

For forslaget stemte 35 og imod stemte 3.

Der vii herefter blive indkØbt stole og borde til 30 personer.

Fra Kjeld var der modtaget 3 forslag. Disse forslag havde fØlgende ordlyd:
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1) "Grundejerforeningskontingentet skal nedsættes ti1 kr: 100,- pr. måned pr. hus-

stand, hvorefter et eventuelt driftsunderskud for det fØlgende regnskabsår

dækkes ind med midier fra grundejerforeningens formue."

2) "Fremtidige stØrre investeringer i anlægsaktiver er betinget af enten udtryk-

kelig vedtagelse på generalforsamling med Øremærkning af det enkelte anlægs-

aktiv, eller ved udsendelse af stemmesedler til samtlige husstande, hvorefter

der kræves minimum 40 % ja-stemmer af samtlige stemmeberetlgede, for at anlægs-

aktivet må anskaffes."

2) "Der sættes undersØgelser igang med henblik på etablering af et "Medborgerhus"

i Ketteholm- Et forslag hertil er en såkaldt boblehal på det miderste store

græsareal mod Avedøre Havnevej.

Finansiering (hvis det viser sig at være urimeligt dyrt) kan evt" ske ved et

startindskud for de intresserede medlemmer og derefter et månedlig kontingent.

Anvendelsesområder for et medborgererhus: Bordtennis - billard - dartspil -
værtshus - skaksoil o.s.v."

Forslag 1 0g 2 blev debateret under eet punkt. Kjeld mente at bestyrelsen ikke havde

haft mandat til at indkØbe diverse anlægsaktiver, idet der på sidste generalfor-

samling ikke blev vedtaget, at der skulle bruges kr:30.000,- af driftskontoen.
Der var dermod enighed om at der skulle investeres af de midter der stod på drifts-
kontoen og bestyrelsen derfor havde misforstået, hvorledes pengene skulle anvendes"

Formanden oplyste, at de investeringer som var på tale ved sidste generalforsamling

var at et medlem havde tllbudt at undersØge, hvorledes pengene kunne anbringes.

Bestyrelsen havde imidlertid aldrig fået et tilbud. Det var bestyrelsens klare op-

fattelse, at driftskontoen skulle nedbringe. Der blev derfor investeret i bla.

energibesparende lamper. Disse lamper giver en betydelig besparelse på elregningen

i forhold til de gamle lamper svarende til en rentesats på 26 %- Der var endvidere

indkøbt en stØvsuger til alles gavn. Formanden havde spurgt næsten alle medlemmer

af grundejerforeningen inden indkØbet af stØvsugeren- Da han havde fået accept fra
de fleste mente han ikke at bestyrelsen havde disponeret uhensigtsmæssigt.

Formanden mente at der ikke skulle indskrænkes yderligere i bestyrelsens handlefrihed.

Michael mente heller ikke at bestyrelsens befØjelser yderligere skuile begrænses-

Per Kragh mente, at der måske skulle sættes grænser for hvad bestyrelsen måtte.

Hans Erik SØrensen mente ikke, at der skal lægges yderligere bånd på bestyrelsen

og dens måde at arbejde på.

Michael forespurgte om bestyrelsen kunne få accept til evt. indkØb.midt i året.

Per Kragh oplyste som dirigent at det er der ikke mulighed for ifØlge vedtægterne.
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Henrik KrØhner(115) mente at istedet for indkØb af stØvsuger skulle der istedet:

have været indkØbt nye legeredskaber-

Efter denne lange debat trak Kjeld sit forslag 1 og 2 og de var derfor ikke til af-

stemn i ng .

Der var ikke stemning for at der blev sat undersØgelser iværk vedr- Kjelds forslag

3, trak Kjeld sit forslag.

Formanden oplyste, at det var yderst tvivltsomt om Hvidovre Kommune ville give

tilladetse til et sådant projekt, idet bygningsgraden for området allerede er

overskredet "

Der var herefter en række forslag fra bestyreisen. Forslagene vil i det fØlgende

blive nævnt og blive afsluttet inden det næste forslag nævnes.

1) Indføretse af hybridnet i Ketteholm og udvidelse at det eksisterende fordelings*

net, såIedes at det er muligt at modtage 24 TV-kanaler og 30 radiokanaler"

Pri s ca. kr: 1 60.000 , -.
Forslaget blev gennemgået og var herefter til afstemning"

Alle stemte imod forslaget.

2) 0psætning af paraboludstyr således at der kan modtages yderligere 4 TV-kanaler

end nu.

Pris: kr:110.410,-
-^ Forslaget bl€v gennemgået og var herefter til afstemning-

A1le stemte imod forslaget-

3) gpsætning af paraboludstyr således at der kan modtages yderligere 1 TV-kanal

end nu.

Pris: kr:24.400,--
Forslaget biev gennemgået og var herefter til afstemning.

Alle stemte imod"

Bestyrelsen havde stillåt disse forslag, idet den een gang for alle Ønskede en

tilkendegivelse fra medlemmerne om interessen for at udbygge antenneanlæget. Der

har i løbet af året været røster fremme om at det var et must at have flere kanaler

end dem vi har nu.

Debatten omkring hvormange kanaler vi skal have syntes at have fundet sin afslutning

4) Vedtagelse af retningslinjer for opsætning af parabolanlæg ud for de enkelte

ej endomme "
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Bestyrelsen foreslog at der må opsættes parabolskærme på den indvendige side af
læmuren el ler på en mast i haven "

Der var herefter en debat om dette, idet der i deklarationen for området står,
at der ikke må opsættes antenneanlæg ud for de enkelte ejendomme.

Der er imidlertid sket meget i antenne/parabol verdenen siden deklarationen er ting-
lyst fra Hvidovre Kommune er det oplyst, at de sandsynligvis ikke vil gøre ind-

sigelser, såfremt grundejerforeningen kan blive enige om nogle fornuftige retnings-
I injer.

Henrik Krøner mente ikke at generalforsamlingen kunne træffe beslutning om det

idag.

Dirigenten påpegede, at generalforsamlingen var beslutningsdyktig og derfor godt

kunne træffe beslutninger idag.

Det belv foreslået, at såfremt parabolskærmen skal stå på en mast i haven, må

den øverste kant at skærmen ikke være hØjere end 1,5 m over jorden doE såfremt
det af tekniske årsager er nØdvendigt ikke over 1,8 m over jorden.

Såfremt parabolskærmen opsættes på læmuren mellem husene skal den placeres således,

at naboen ikke generes.

Forslaget var herefter til afstemning.

For: 1 5

Imod: 0

undlod at stemme:. 23.
Forslaget er således vedtaget og der kan sættes paraboludstyr op efter ovenfor-
stående retningsl injer.

4) IndkØb af fejemaskine, således at grundejerforeningen selv forestår vinter-
vedligeholdelsen og fejning af området forår/sommer.

Pris ca. kr:42.000,-.

Forslaget begrundes med, at det ikke er muligt at få nogen til at feje sne med-

mindre de også har sommervedligeholdelsen. Med den ordning vi har nu vil det,
såfremt vi får nogen udefra til at feje sne, betyde en væsentlig stigning af grund-

ej erforen i ng skont i ngentet .

Der var herefter en debat om dette. Nogle mente, at det var et for stort belØb

at bruge og andre mente at såfremt maskinen blev kØbt skulle det være en maskine

der var kraftig og stærk således at der ikke ville komme dyre reperationer på den.

Der var herefter en debar om, hvem der skulle forestå snefejningen og det er til-
syneladende ikke svært idet der var flere der meldte sig"

Michael mente, at der var en stiltiende aftale om at beholde så mange lønkroner i

Ketteholm som muligt og det derfor var en god idet at købe snefejemaskine.
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Forslaget blev herefter sat under afstemning.

For: 40.

Imod: 1

Undlod at stemme: 0

Der indkøbes herefter en fejemaskine til grundejerforeningen-

Der var herefter en debat om, hvorledes snefejemaskinen skulle financieres og

der var bred enighed om at sælge A-rentebeviser. Det beiv foreslået at bestyrelsen

kunne købe snefejemaskine for maximalt kr: 45.000,-, men såfremt det blev mindre

gjorde det ikke noget.

Forslaget blev herefter sat under afstemning.

For: 40.

Imod: 1

Undlod at stemme: 0

Bestyrelsen kan herefter sælge A-rentebeviser for maximalt kr: 45.000,- til
financiering af indkØb af fejemaskine.

5) Hver enkelt husstand maler i lighed med 1990 et stykke plankeværk ud mod AvedØre

Havnevej .

Bestyrelsen er af den opfattelse, at ordningen var en succes i 1990, hvorfor den

gerne ser den gentaget.

:-- Der skal i år males med en heldækkende træbeskyttelse som holder længere og vi

skal derfor kun maie hver 2- år i stedet for hvert år-

Forslaget belv enstemmigt vedtaget.

6) Der afholdes 2 aktivitetsdage i 1991. På disse dage skal der bla" opsættes

energibesparende Iamper i carportene-

Forslaget begrundes med de gode erfaringer som vi har haft med de andre lamper

og vil på længere sigt give en besparelse for grundejerforeningen.

Lamperne skal finiancieres alene på budgettet/gUeEelktiliåEli8flg9kke være yderlisere

omkostninger for grundejerne

Forslaget blev enstemming vedtaget.
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Ad pkt. 5.

Valg af bestyrelse:

a) valg af kasserer.

Perben (57) ønsfede genvalg og han blev valgt med klap.

b) valg af bestyrelsesmedlemmer"

,^ Henning(109) -Per(83) og Hans Erik ønskede alle genvalg og blev valgt med klap.

Støvsugerbanden fortsætter således.

Ad. pkt. 6.

Valg af 2 revisorer.

Per Irgens og Henrik Krøhner ønskede begge genvalg og blev begge valgt"

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
t 

01e(61 ) og Michael ønskede begge genvalg og blev begge valgt.

Valg af festudvalg.

Det "gamle" festudvalg ønskede ikke genvalg. Grundejerforeningen v11 gerne her

sige tak for det arbejde som er lagt i de fester m.v. som det "gamle" festudvalg

har stået for.

Der var ingen som ønskede at træde ind i festudvalget, men efter hårdt pres

blev Britt(83), Britt(103), Michael og Kristen (87) og Hanne og Kim(123)valgt

som festudvalq.

Ad. pkt. 7.

Det biev vedtaget at kontingentet til grundejerforeningen bliver på kr: 190,- pF.

måned pr. husstand for regnskabsåret 1991.
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Michael ønskede en

Formanden foreslog
være. Der vi i år
igen mente han det

debat om, hvor stor egenkapitalen i grundejerforeningen skal være.

at der om 5-6 år igen kigges på, hvor stor egenkapitalen skal
blive taget en del af egenkapitalen og når vi er på samme niveau
var relevant at diskutere dette-

Ad. okt" B.

Hanne(123) forespurgte om de husstande med hunde/katte ville sØrge for at de ikke
IØb IØs på omårdet.

Der var herefter den "sædvanlige" debat om løse hunde/katte og især deres efter-
I adenskaber.

Alle med hunde/katte opfordres endnu engang til at holde dyrene inde og når de

luftes at fØre dem i snor. Når hunden/katten besørger andre steder end, hvor den

må opfordres ejeren til at fjerne evt. efterladenskaber-

Henrik Krøhner efterlyste en liste over de effekter som grundejerforeningen har.

Formanden oplyste, at listen er under udarbejdelse. Han efterlyste i den forbin-
delse, 2 skovle og 2 koste, der malet orange. Disse tilhØrer grundejerforeningen
og skal afleveres efter brug.

Britt Kragh(103) oplyste, at hun gerne, mod betaling natruligvis, vilie påtage
sig jobbet med at holde fællesarealerne vedliqe.

Formanden oplyste, at der var stiftet en assistanceforening i Kettehoim, således
at alle kan få forsikret deres gasfyr - også på vandsiden mod eventueller ubehage-
lige regninger fra VVS-manden. Der arbejdes videre med ideen og de som vil være

med skal kontakte SØrent119).

Henning vil tage initiativ til at der afholdes vejloppemarked i Ketteholm og der
var flere der syntes at det var en qod ide.

Bestyrelsen forespurgte om det var gen god ide at afholde generalforsamling en

lØrdag eftermiddag. Der var enighed, blandt de fremmødte, at det var en god ide,
idet alle emner kunne blive diskuteret godt lgennem fordi der var god tid til det"
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(1

Der var herefter ikke flere der ønskede ordet oc

og orden.

Generalforsaml inqen blev herefter hævet-

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig således:

formanden takkede for qod ro

Næstformand

Ketteholm 109

Sekretær

Ketteholm 83

#ffilb&
Formand

Ketteholm I 19

Hans Erik SØrensen

Bestyrel sesmed lem

PKA/PENSAM.

Pre

Ka

KIager over stavefejl/slåfejl modtages ikke


