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Referat af bestyrelsesmøde d. 11. august 2020 kl. 19 hos Flemming, O-43. 
 
Deltagere: Formanden Morten, kasserer Jette, bestyrelsesmedlemmer Louise, suppleanter 
Flemming og Maria.  

 
1. Godkendelse af dagsorden: Ingen bemærkninger 

 
2. Procedure for opkrævning af vedligeholdelsesbidrag – se bilag 1: Er tilrettet og godkendt af 

bestyrelsen. Opkrævningen er sendt ud på mail og sendes ud pr brev i alle postkasser efter 
bestyrelsesmødet.  
 

3. Vedligeholdelsesplan færdiggøres på baggrund af tilbud og lægges på hjemmesiden – se 
bilag 2: Bilag er tilrettet, med godkendelse af anvendelse af kemi til fjernelse af hjortetaks og 
hyld. Morten går videre ved dette.  
 

4. Behov for forsikringer i forlængelse af vores ejerskab (ansvarsforsikring ved frivilligt arbej-
de og skader på fællesarealet som følge af vores eventuelle forsømmelser) – se bilag 3:  
Jette undersøger dette videre hos forsikringsoplysningen, da der i bestyrelsen er enighed om 
at der må kunne indhentes et billigere tilbud.  
 

5. Opdatering og trykning af velkomstpjece:  
Dette punkt udskydes til næste bestyrelsesmøde. Morten arbejder videre på dette.  
 

6. Opdatering af hjemmesiden i forhold til, at vi nu er ejere: 
Jette kigger nærmere på billeder på hjemmesiden, da disse har sat sig dobbelt. Alle bestyrel-
sesmedlemmer kigger hjemmesiden igennem og skriver til Jette hvis de opdager fejl eller 
mangler.  
 

7. Fastsættelse af generalforsamling samt godkendelse af køreplan – se bilag 4: 
Jette har sendt bookningsanmodning om den blå sal (Frederiksberg Skole) for tirsdag den 20 
oktober 2020. Morten spørger Jesper om han vil være dirigent og Jette spørger Peter og Pe-
ter om de genopstiller.  
Jette tilretter køreplanen.  
 

8. Godkendelse af budget for kontingent og vedligeholdelsesbidrag – se bilag 5: 
Pris for kontingent og vedligeholdelsesbidrag sendes til godkendelse på generalforsamlin-
gen. Bilag 5 er godkendt af bestyrelsen. 
 

9. Godkendelse af dagsorden til generalforsamling – se bilag 6: 
Morten indhenter hurtigst muligt tilbud på græsslåning af kun vores areal, således at kom-
munen selv slår deres del. Herefter kan prisen på vedligeholdelsesgebyret evt. tilpasses.  
Dagsorden rettes inden udsendelse.  
 

10. Siden sidst – herunder opfølgning på bestyrelsesmødet d. 21. april: 
Vi har endeligt overtaget de grønne fællesarealer og har fået skødet på dette.  
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Stofa og Fibia:  
Stofa har gravet på Thorsvej og rodet en del. Her var fibia en del bedre til at rydde op efter 
sig. Der er dog fortsat områder hvor græs ikke er vokset op der hvor fibia har gravet. Dette 
er på kommunens områder og det bedste er derfor at give et tip til kommunen via deres 
app.  
  
Container:  
Det fungerede godt med container denne gang, dog var den ikke tømt ordentligt da vi mod-
tog den, hvilket hurtigt blev fjernet så vi som grundejerforening ikke for bøde for denne type 
indhold.  
 
Vedligeholdelsesplanen: 
Ift. vedligeholdelsesplanen er der sket ændringer således at bestyrelsen har besluttet at der 
gerne må anvende kemi på 2 genstridige planter i området. Drøftelsen bliver derfor ikke ta-
get op på næste generalforsamling. (se punkt 3).  

 
Knallertkørsel på vores stier:  
Maria har taget kontakt til skolen sekretær. Skolen var af den opfattelse at man gerne må 
køre på knallert på stierne omkring skolen. Louises datter har oplyst om at skolen har givet 
tilladelse til at de må køre knallert på disse stier. Dette ville Anne Claesen undersøge nærme-
re da skolen ikke var klar over dette. Vi afventer skolestart 2020 og ser om problematikken 
fortsat opleves.  
 
Morten indhenter tilbud om fældning af træer i private haver hos samme firma som har gi-
vet tilbud på ordning af fællesarealer.  
 
Jette blev kontaktet af en grundejer som var bekymret for de nyplantede træer på Thorsvej, 
da de så noget tørre ud. Jette har kontaktet kommunen som vil komme ud og undersøge om 
træerne manglede vand.  
 
 

11. Økonomi: 
 

  
 
 
 
 
 

 
Underskuddet på foreningskontoen skyldes udlæg til delvis betaling af græsslåning m.m. på 
42.024 kr. Dette underskud vil blive dækket af indbetalte vedligeholdelsesbidrag på 88.000 
kr.  
 

12. Næste møde: 

Grundejerforening - 2019/2020 

Dato Kt./Kasse Saldo 

27.07.20 Danske Bank forening -5.769,81 

27.07.20 Danske Bank - anden vedl. 78.488,82 

27.07.20 Kontant 280,00 

27.07.20 Saldo i alt 72.999,01 
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Aftales efter generalforsamlingen. 
 
 

13. Evt.: ingen bemærkninger 
 

  



Klyngehusenes Grundejerforening 
Formand Morten Veje Bastholm, Thorsvej 8, 4180 Sorø 

www.klyngehusene.dk 

  

4 

 

Bilag 1 
 
Procedure for betaling af vedligeholdelsesbidrag vedrørende grønne fællesarealer – opdateret 
d. 3.8.: 
 
Nedenstående er et oplæg til vedtagelse i bestyrelsen. 
Opkrævning af gebyr bør vi nok få generalforsamlingen accept af.  
 
Vedligeholdelsesbidraget fastsættes på den årlige generalforsamling i oktober.  
Beløbet dækker græsslåning, kantklipning og anden vedligeholdelse. 
 
Bidraget vedrører et kalenderår og opkræves inden d. 1. april hvert år. 
 
1. Opkrævning (frist nr. 1). 
Mindst 14 dage før betalingsfristen afleveres opkrævningen i hver grundejers postkasse i lukket 
kuvert og udsendes på mail. 
Der kan betales via MobilePay, netbank og kontant til kassereren. 
 
Der sendes kvittering for betalingen, hvis kassereren har grundejerens mail.  
 
2. Første rykker (frist nr. 2) 
I tilfælde af manglende betaling afleveres og mailes en rykker med yderligere 14 dages betalings-
frist, hvor der gøres opmærksom på, at der er betalingspligt og henvises til bestemmelserne i de-
klarationerne.  
 
3. Anden rykker (frist nr. 3) 
Har grundejeren stadig ikke betalt efter den nye fastsatte frist (nr. 2), sendes en ny rykker med 
posten og pr. mail med yderligere 14 dages betalingsfrist og et rykkergebyr på 100kr. Dette brev 
indeholder en beskrivelse af inkassoproceduren. 
 
4. Inkasso 
Er der fortsat ikke betalt inden den nye deadline (frist nr. 3), overdrages sagen til inkasso.  
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Bilag 2 
 
Vedligeholdelsesplan for fællesarealer for Odinsvej og Thorsvej:  
 

1) Egetræsrundellen: Tyndes kraftigt – ca. halvdelen af træerne 
fjernes. Selvsået undervækst bevares. 

2) Fyrretræsrundellen: Udtyndes, Brombær og selvsåede kirsebærtræer mod vest fjernes, så fjeldribs i bunden 
kan få lys. 

3) Sneglen: Tilrettes og tyndes. Enkelte kirsebærtræer fjernes, fyrretræer fjernes og udvalgte buske tyn-
des/skæres ned med henblik på genvækst (forynges). Der anvendes kemi til fjernelse af hjortetak.  

4) Vesthegnet: Kraftig beskæring nederst. 
5) Syrenrundellen: Tilrettet og nogle typer buske fjernes (ex. Snebær og lign.). Der efterplantes syrener. 
6) Syd hegn: Vedligeholdelse og beskæring af vildskud. Rønnetræ ud for nr. 5 bevares. Opvækst fjernes så der 

skabes udsyn til gravhøjen.  
Diverse opvækst skæres ned og holdes nede ved at slå det som en del af græsarealet. Græsarealet rykkes helt 
op til stengærdet. 
Der anvendes kemi til fjernelse af hylden.  

7) Blomster på Thorsvej: Der sættes blomstrende buske (ex. cornel, spiræa, potentilla, syren, forsythia) 
8) Hullet/stien ved Thorsvej 32 og 34. Kan der smides flis på, så ”stien” ikke bliver så mudret. Og træner-

ne/buskene klippes til så ”hullet” i hækken vedligeholdes.  
 

 
 
Tilbud på Vedligehold:  
 
Indhentet tilbud: 
27-28.000 for beskæring af vesthegn og beskæring af syrenrundellen og sneglen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



Klyngehusenes Grundejerforening 
Formand Morten Veje Bastholm, Thorsvej 8, 4180 Sorø 

www.klyngehusene.dk 

  

6 

 

Bilag 3 
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Hvis vi ønsker forsikringspakken via Parcelhusejernes Landsforening, skal vi være medlem. 
 
Det koster i 2021: 
Grundgebyr        500 kr.  
Pr. pr. medlem 138 kr. x 80 = 11.040 kr.  
I alt   11.540 kr.  
 
Forsikringspakke (2020)    1.500 kr.  
Alt i alt   13.040 kr.  
 
Vi har tidligere haft fat i forskellige forsikringsselskaber samt i Forsikringsoplysningen, som oplyste:  
Erhvervs ansvar: 
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Hvis der udføres fælles arbejde, fx laves en fælles legeplads, og en kommer til skade, eller at der ikke er 
blevet ryddet sne på fællesarealer og en falder der. 
 
Arbejdsskade: 
Ved frivilligt arbejde, og en kommer til skade, her laver man typisk en arbejdsskade forsikring på 0 timer. 
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Bilag 4 
 

Køreplan for generalforsamling 2020 
Tidspunkt: 

Generalforsamlingen er fastsat til d. 20. oktober kl. 19-21 i Blå sal, Hus 7 på Frederiksberg Skole. 

Fællesspisning kl. 18.30 

 

Første indkald mailes og uddeles (til dem, vi ikke har mail på) senest d. 1. september. Så har grund-

ejerne ca. 14 dage inden deadline for forslag, som er d. 15. september. 

 

Endelig dagsorden skal uddeles i uge 40 – allersenest d. 5. oktober (dagen inden 14 dages fristen). 

Det skal fremgå, at beretning ligger på hjemmesiden.  

 

Uddelingsplan: 

Uddeler Adresser Antal postkasser 

Jette Odinsvej 1-17 7 

Flemming Odinsvej 19-33 8 

Jette Odinsvej 2-16 8 

Flemming Odinsvej 18-26 5 

Flemming Odinsvej 35-45 6 

Morten Thorsvej 2-20 10 

Louise Thorsvej 33-45 7 

Louise Thorsvej 1-15 8 

Morten Thorsvej 17-31 8 

Louise Thorsvej 22-42 11 
 

Lokaler:  Jette har booket Blå sal fra 17.30-22.00 

 Flemming skal have mailet 3 bekræftelser og henter nøgle. 

 

Bespisning: Øl, vand (på dåse), chokolade/sødt (skal være indpakket), servietter- 

Louise 
 Sandwich fra Brugsen, 1 stk. pr. tilmeldt. 

Jette bestiller, Louise henter.  

 

Dirigent: Morten spørger Jesper som var det ved sidste genrealforsamling.  

 

Referent:  Kurt 

 

Beretning: Lægges på hjemmesiden sammen med uddeling af endelig dagsor-

den. 

 

Regnskab: Jette sørger for, at revideret regnskab foreligger på generalforsam-

lingen. Lægges på hjemmesiden så snart, der er revideret. 

 

Indkomne forslag: Deadline 15. september.  

 

Kontingent: Kontingentet foreslår vi nedsat til 200 kr. 

 Vedligeholdelsesbidraget foreslås fastholdet til 1100 kr. i 2021. 
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Bestyrelse/suppl.:  Morten og Maria er på valg. Begge genopstiller. 

  

Revisorer:  Peter Folmar og Peter Kragh genopstiller.  

 

Kopiering: Frivillighedscentret printer noget af materialet. Jette sørger for dette 

og for resten af printningen. Jette printer nogle eksemplarer af regn-

skabet. Vi kan samtidig anvende projektor. 

 

Endelig dagsorden: Uddeles senest d. 5. oktober – se ovenfor.  

 

Projektor:  Morten sørger for, at regnskab og dagsorden med bilag kan vises 

plus evt. andet. 

 

Traktement. Smørrebrød, øl/vand/sødt – Louise 

 

Gaver: Louise køber gaver til revisorer, dirigent og referent. 

 

Covid-19:  1 person står og deler maden ud, denne person bærer handsker. 

 Bordene laves i en god bredde og stolene sættes med 1 tom plads 

imellem og således at alle sidder zig/zag, så de ikke sidder over for 

nogen.  

 

Affald Jette tager affaldssække med. 

  

 

Bestyrelsen mødes mindst en halv time inden generalforsamlingen for at ordne det praktiske. 

Jette 
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Bilag 5 

Klyngehusenes Grundejerforening 
  

 
Formand Morten Veje Bastholm, Thorsvej 8, 4180 Sorø 

  www.klyngehusene.dk     

  

    

 

Budget for perioden 1. oktober 2020 - 30. september 2021 
 

 
Fællesudgifter fordelt med 20 % til foreningsregnskab 

  

    

 
Indtægter: Foreningsregnskab 

 

 
Kontingent 79 medl. á 200 kr.  15.800,00  

 

 
Danske Bank, renter 0,00  

 

 
Indtægter i alt 15.800,00  

 

    

 
Udgifter: 

  

 
Containere 15.150,00  

 

 
Hjemmeside 20 % 100,00  

 

 
Forsikringer 20 % 1.000,00  

 

 
Bestyrelsesmøder 20 % (5 stk. plus julefrokost). 300,00  

 

 
Kontorartikler, porto, kopiering m.m. 20 % 310,00  

 

 
Generalforsamling 2020 20 % 240,00  

 

 
Gaver 20 % 100,00  

 

 
Gebyr/renter: Den danske bank 20 % 60,00  

 

 
Gebyr MobilePay 20 % 117,60  

 

 
Medlemskab Frivilligcenter 20 % 10,00  

 

 
Udgifter i alt: 17.387,60  

 

 
Regnskabsårets resultat: -1.587,60  

 

    

    

 

Status pr. 30. september 2020: 
  

 
Indestående pr. 30. september 2020: 

  

 
Danske bank - foreningskonto 35.000,00 

 

 
Kasse 130,00 

 

 
I alt 35.130,00 

 

    

 
Et kontingent på 200 kr. i nogle år vil bringe formuen ned på et mere acceptabelt niveau. 
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  Budget for 2021 - vedligeholdelse af grønne fællesarealer – hvis hele 
det grønne område indgår 
Fællesudgifter fordelt med 80 % til vedligeholdelse 

 

  

Indtægter: 
Vedligeholdelse fæl-

lesarealer 

Vedligeholdelsebidrag - 80 medl. á 1.100 kr.  88.000,00 

Danske Bank, renter 0,00 

Indtægter i alt 88.000,00 

  Udgifter: 
 Græsslåning 2021 53.685,00 

Anden vedligeholdelse  0,00 

Forsikringer 80 % 4.000,00 

Hjemmeside 80 % 400,00 

Bestyrelsesmøder 80 % (5 stk. plus julefrokost) 1.200,00 

Kontorartikler, porto, kopiering m.m. 80 % 1.240,00 

Generalforsamling 2021 80 % 960,00 

Gaver 80 % 400,00 

Gebyr/renter: Den danske bank 80 % 240,00 

Gebyr MobilePay 80 % 480,00 

Medlemskab Frivilligcenter 80 % 40,00 

Udgifter i alt: 62.645,00 

  Opsparing til anden vedligeholdelse i 2021 25.355,00 

  Saldo vedligeholdelseskonto i 2020: 
 Saldo pr.1. januar 2020 78.488,82  

Græsslåning 2 rater er betalt -42.024,00  

Vedligeholdelsesbidrag 2020 88.000,00  

Græsslåning 3. rate - endnu ikke betalt -10.506,00  

Saldo uden forbrug til anden vedligeholdelse pr. 1. januar 2021 113.958,82  

  Opsparet til anden vedligeholdelse i 2021 25.355,00  

Alt i alt til anden vedligeholdelse i 2021 139.313,82  
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Bilag 6 

Generalforsamling 2020 
i Klyngehusenes Grundejerforening 

 

tirsdag d. 20. oktober kl. 19.00-21.00 på Frederiksberg Skole i Blå sal, Hus 7. 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

 
1. Valg af dirigent og referent. 

 
2. Formandens beretning. 

Skriftlig beretning vil blive lagt på foreningens hjemmeside www.klyngehusene.dk – eller vil 
kunne udleveres hos kassereren Jette Glavind. Ring venligst i forvejen på mobil 30 54 29 
20. 

 
3. Regnskab (revideret regnskab vil blive omdelt på generalforsamlingen). 

 
4. Fastsættelse af kontingent: 

Budget for foreningskonto (1.10.2020-30.9.2021) fremlægges. 
Bestyrelsen indstiller, at kontingentet i 2020/2021 nedsættes til 200 kr. og at administrative 
omkostninger fordeles med 20 % på foreningsregnskabet.  
Administrative omkostninger er alle udgifter ud over leje af containere og direkte udgifter 
til græsslåning og anden vedligeholdelse af grønne fællesarealer. 
 

5. Fastsættelse af vedligeholdelsesbidrag: 
Budget for vedligeholdelse af grønne fællesarealer fremlægges. 
Bestyrelsen indstiller, at vedligeholdelsesbidraget fastholdes på 1.100 kr. for 2021, og at 
græsslåningen slås til skel, hvor kommunen slår resterende (omkring vejtræer, lygtepæle og 
områder som er placeret uden fra vores fællesarealer – se skelkort). Dette vil være en af-
prøvning, som kan ændres hvis forskellen på græshøjden bliver for tydelig og påvirker om-
rådets arealer synsmæssigt i negativ retning.   
 
Bestyrelsen indstiller, at de administrative omkostninger fordeles med 80 % på vedligehol-
delsesregnskabet.  

 
6. Indkomne forslag: 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Bestyrelsen består aktuelt af 3 bestyrelsesmedlemmer (Formanden Morten Veje Bastholm, 
Kassereren Jette Glavind, og Louise Rindom Bodin) og 2 arbejdende suppleanter (Flemming 
Hjorth og Maria Hesselberg). 
De nye vedtægter giver mulighed for op til 5 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter.  
Morten Veje Bastholm er på valg som bestyrelsesmedlem og genopstiller.  
Maria Hesselberg er på valg som suppleant og genopstiller. 

 

http://www.klyngehusene.dk/
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8. Valg af revisorer. 
Peter Folmar og Peter Kragh er på valg og genopstiller. 
 

9. Eventuelt. 
 


