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BESTYRELSENS BERETNING 
FORENINGSÅRET 2007 - 2008 

 
 

1. Indledning 
 
Foreningsåret har været et fredeligt ”konsolideringsår” efter idriftsættelsen af 
vores ny bredbåndsnet.  Det er i høj grad lykkedes ComX som leverandør af 
TV, internet og telefoni, at leve op til medlemmernes forventninger.  Der er 
stadig enkelte problemer, som det åbenbart er svært at få bugt med som fx 
striber på den franske kanal 5. 
 
Vi har fået ryddet op efter fællesantennen, men mangler at forskønne selve 
krydsfeldthuset med dets ikke kønne air-conditioneringsanlæg. 
 
Vandforsyningen har gennem året haft et stort renoveringsarbejde i gang i 
vores område med udskiftning af ventiler og stophaner.  Arbejdet har medført 
meget gravearbejde, og mange har sikkert bemærket de skader, arbejdet no-
gen steder har påført vores fællesarealer.  Bestyrelsen har heldigvis fået en 
god respons fra kommunen på sin henvendelse, og der er aftalt at skaderne 
udbedres.  
 
Vores bebyggelse har været under pres i flere år fordi lokalplan 18.5 for vores 
område ikke tages alvorlig.  Kommunen har ikke magtet at tage deres påtale-
pligt alvorligt, og flere medlemmer tager heller ikke lokalplanen ind i deres 
overvejelser, når de ønsker at ændre på deres ejendom.  Der er en række 
bestemmelser i lokalplanen, vi som medlemmer – og ejere – er forpligtet til at 
overholde.  Det er ikke kun en vejledning, men en plan med et sæt regler der 
er udarbejdet og vedtaget, for at bekytte og fastholde rækkehusbebyggelsens 
helhedspræg.  
 
 

2. Vedtægter 
 
Et enkelt medlem rejste fortsat tvivl om gyldigheden af de ændringer af vores 
vedtægter, der med 345 ja-stemmer og kun 10 nej-stemmer i september 2005 
gav bestyrelsen bemyndigelse til at indgå kontrakt om etablering af bred-
båndsnet, herunder optage det fornødne banklån på medlemmernes vegne. 
Desværre skulle vi opleve at se bestyrelsen hængt ud i Albertslund Posten 
som diktatorisk med ovenstående udgangspunkt for etablering af vores bred-
båndsnet.  Det tvang den tidligere og nuværende formand til en replik, besty-
relsen ellers havde meddelt vi ikke ville bruge mere tid på. 
 
Indtil andet er fastslået af rettens vej er vores vedtægter fuldt gyldige. 
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3. Bredbåndsanlæg 
 
Bredbåndsnettet har sidst i juli 2 års fødselsdag, og det er bestyrelsens opfat-
telse, at der, efter det første års problemer, nu er en meget høj grad af stabili-
tet i driften af både TV, Internet og telefoni. 
 
Den service medlemmerne modtager fra ComX er sat i system, og der er gjort 
en stor indsats for, at vi skal være tilfredse med selskabet som leverandør. 
 
Det  basale Internetabonnement på 512 kb/s, som ComX ville nedlægge efter 
april 2007 og erstatte af en 2 Mb/s så alle skulle kunne sende og modtage 
med denne hastighed af hensyn til video-on-demand, har ikke været effektue-
ret. 
 
ComX arbejder som øvrige leverandører på markedet stærkt på at tilbyde di-
gitalt TV med tilhørende ydelser som netop video-on-demand, og de forventer 
inden længe at kunne tilbyde kanaler med digital HD kvalitet fra fx Eurosport, 
men det kræver en såkaldt settopboks. 
 
 

4. Fællesarealer 
 
Den almindelige pasning af vores fællesarealer foretages af anlægsgartner A. 
Walther Jensen (AWJ) på en 2-årskontrakt, der netop er fornyet for de næste 
to år. 
Glostrup Maskinservice varetager snerydning og saltning af P-pladser på en 
sæsonkontrakt. 
Vi har desuden normalt et par unge mennesker til at rydde særlige gennem-
gangsstykker af stisystemet, der ikke er pligtigt at skulle ryddes af medlem-
merne selv. 
 

4.1 De grønne områder og stier 
 
AWJs kontrakt omfatter det rutinemæssig vedligehold af vores grønne arealer 
dvs. græsslåning, pasning af foreningens beplantninger og fejning af P-
pladser. 
Herudover indhenter bestyrelsen i oktober/november tilbud hos AWJ på større 
arbejder som beskæringer, fældninger og nyplantninger af træer/buske samt 
udskiftning af dårlige fliser på vores stiarealer. I april bliver AWJ desuden bedt 
om at levere sand til vore sandkasser 
 
Det arbejde, der gives tilbud på, kommer primært fra de ønsker og behov om 
fældning og vedligehold, der er modtaget fra medlemmerne, men bestyrelsen 
vurderer dog også ved en egen gennemgang, om der er risiko for at fx rødder 
fra træer beskadiger kloakker, asfalt eller flisearealer. 
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Rammerne for dette arbejde afpasses efter det vedtagne budget, de retnings-
linier bestyrelsen har fået udarbejdet af kommunens Agendacenter, og besty-
relsens vurdering af evt. risiko for skade. 
 
Årets fældning har især været rettet mod vores japanske kirsebærtræer og 
mod Lundens ”vilde bevoksning”.  Nogle kirsebærtræer har efter næsten 40 år 
nået en størrelse, hvor både trækroner og trærødder skaber problemer.  Træ-
kroner fordi de slår mod husene eller giver massiv skygge i tilstødende haver. 
 
Herudover har AWJ gennemført en større renovering af vores mest rampone-
rede flisearealer.  Bestyrelsen har valgt udover at udbedre meget specifikke 
problemer at omlægge større flisearealer, hvor medlemmer har påpeget man-
ge knækkede fliser eller støre ujævnheder. 
 
Desværre ser vi, at selv relativt nye fliser er knækket. Det kan kun skyldes, at 
der køres dels op på fortovet ved P-pladser, men også langs parcellernes til-
gangsstier.  Det sidste er en blanding af medlemmers egen kørsel og ar-
bejdskørsel fra håndværkere og/eller forsyningsvirksomheder. 
Hverken vores flise- eller græsarealer er udlagt til nogen form for tung kørsel, 
og skader skal udbedres af de, der påfører skaderne.  Det sidste er noget I 
som medlemmer skal være opmærksomme på, når I bestiller leverancer 
og/eller arbejde, der kræver tung transport sådanne steder.  Håndværkere, 
forsyningsvirksomheder o.lign. har formentlig en forsikring mod skader de for-
volder via deres arbejde.  Under alle omstændigheder er det rimeligt at de 
udbedrer unødige skader på vores fællesarealer – også asfaltarealer. 
 
Sidst men ikke mindst har AWJ på Bredbåndsnettets etableringskonto reno-
veret arealet omkring antennemasten.  Desværre var det ikke muligt at dække 
nogen af udgifterne med indtægter fra mast eller udstyr – alt gik til skrot.  Ma-
sten blev fjernet af Glostrup Skrothandler og det gamle skur med udstyr blev 
fjernet som ”farligt affald”.  AWJ overtog et ryddet areal og har beplantet plad-
sen med buske og et træ og lavet en dobbelt ”bronzealderspiral” med naturfli-
ser i græsarealet. 
 

4.2 Lunden 
 
Første fase af renoveringen af Lundens legefaciliteter, der omfattede etable-
ring af 2 gynger (den ene 4 m høj), 1 sherifhus, 2 bålhytter, 2 hocheymål og 
nye net til eksisterende håndboldmål, blev afsluttet tidligt i foreningsåret. 
 
Vi samler nu penge sammen så vi i 2009 kan gennemføre fase 2, der omfatter 
renovering af Borgen herunder også lovpligtige faldunderlag.  Dette er bud-
getlagt for foreningsårene 2008-09 og 2009-10. 
 
Fase 3 i 2011 vil til slut omhandle om boldbanen og arealet omkring. 
 
Grundet hærværk på ”borgen” valgte bestyrelsen at foregribe fase 2 en smule 
ved at få gangbroen gjort sikker i henhold til planerne for fase 2. 
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Hærværk ser vi heldigvis ikke så meget af i vores område, men det er trist når 
det sker 
 
Der er endvidere tegnet vedligeholdelseskontrakt for legeredskaber der dæk-
ker alt fra fase 1 plus det nye på nærlegepladserne. 
 

4.3 Dræbersnegleog giftfælder 
 
Foranlediget af det store antal dræbersnegle der dokumenteret var udryddet 
manuelt i Lunden i 2007, besluttede bestyrelsen, at lave et fællesindkøb af 
sneglegift og anbefale en giftfælde, der sikrer, at de fredede vinbjergssnegle 
ikke fik adgang til fælderne. 
Der er stadig et større giftdepot hos Jesper, D26,  i tilfælde medlemmer skulle 
blive ”angrebet” af den iberiske skovsnegl.  
 
 
Foreningen har opsat giftfælder i Lunden i forsøg på at komme problemet 
med ”dræbersnegle” i Lunden til livs.  Fælderne kan hjælpe en del, men det er 
nødvendigt at Lunden er ”ryddelig”, så der ikke ligger have- og andet affald, 
der kan danne udklægningssted for disse lidet velkomne snegle. 
 

4.4 Nærlegepladser 
 
Der er fulgt op på den vedligeholdelsesplan for de enkelte nærlegepladser 
bestyrelsen vedtog og der er genopsat nye legeredskaber på de berørte lege-
pladser.  Det har været en fornøjelse at se hvordan legepladserne igen har 
fået liv. 
 
Der er nedlagt en enkelt legeplads ved P98, efter at den i flere år har ligget 
fuldstændig ubrugt hen.  Legepladsredskaber og et stort areal med fliser blev 
fjernet, området blev planeret og derefter tilsået med græs.  Der skal tunge 
argumenter til at nedlægge legepladser, da det både er bekosteligt og der 
sandsynligvis i fremtiden vil kunne komme ønske om genetablering, når om-
rådets beboersammensætning ændres. 
 

4.5 Snerydning 
Bestyrelsen har igen i år indgået aftale med Glostrup Maskinservice som 
dækker saltning og snerydning af vores P-pladser.   
Bestyrelsen mener at udgiften til saltningen har været givet godt ud og vil fort-
sætte i årene fremover. 
 

4.6 Asfaltarbejde 
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Vores forholdsvise nye asfaltarealer har desværre fået en del ”ar” især efter 
vand- og fjernevarmeforsyningens arbejder i vores område.  Lukning af huller 
i asfalten efter gravearbejde har været lavet med en asfalttype, der afviger 
stærkt fra den vi anvendte, da vi fik araealerne asfalteret. 
Bestyrelsen har i begyndelsen af april haft en gennemgang sammen med 
vandforsyningen og deres entreprenør, og de var positive ift. at efterkomme 
vores krav om en asfaltbelægning, der matchede den eksisterende.  Ligele-
des blev skader på fliser og græsarealer aftalt udbedret. 
 
 

4.7 Oversvømmelse ved Præstehusene 
 
Selv i disse klimadebattider kom det sikkert som et chock for medlemmer i 
Præstehusene mod Stensmosevej, da der pludselig begyndte at samle sig 
vand på p-pladsen i sådanne mængder, at det ikke kunne ledes bort med 
”oversvømmelse” for flere medlemmer som resultat.  Der var tale om et pro-
vokeret brud på en større vandledning i Stensmosevej forårsaget af en entre-
prenør, der skulle ”skyde” en ledning under vejen. 
Al uheld var tilsyneladende ude, for de nødvendige ventiler til lukning af vand-
ledningen kunne ikke straks findes og kloakken kunne ikke lede vandet væk 
hurtigt nok. 
 
Bestyrelsen har ikke fået anmodning om hjælp og håber, at medlemmerne er 
kommet skadesløst fra hændelsen. 
 
Der mangler stadig genetablering af ”hajtænder” ved Præstehusenes udmun-
ding i Stensmosevej efter hændelsen, hvilket reelt betyder, at der er alminde-
lig højrevigepligt.  Bestyrelsen vil rette henvendelse til kommunen om dette. 
 
 

5. Lokalplan 
 
Der har stadig ikke været nogen udvikling i sagen om farve på brystningspla-
derne pga. af prioritering af andet arbejde hos kommunen.  Sagen er dog fort-
sat aktiv, og bestyrelsen har den på dagsordnen og senest med ved møde 
med forvaltningen om generel overholdelse af lokalplanen. 
 
De sidste år har kommunen ikke haft resurser til at tage sig af lokalplansager, 
men nu og årene fremover vil der komme påbud i tilfælde af tilsidesættelse af 
lokalplanens bestemmelser.  Som det første er der på forvaltningens foran-
ledning udsendt en varsling om gennemgang for synlige paraboler og anten-
ner.   
 
Der har været en sag om etablering af støjværn mod Stensmosevej og vores 
indre stiareal.  Sagen er foreløbig endt med, at der er givet dispensation fra 
kommunen betinget af, at hegnet skæres ned til en højde på 1.80 m.  Hvad 
det er kommunen egentlig giver dispensation for og argumenterne for dispen-
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sationen er bestyrelsen uklart, og det er en sag vi forfølger i håb om at undgå 
lignende uheldig forløb en anden gang. 
 

5.1 Ny ind- og udkørsel til Stensmosevej 
 
Kommunen har uden nogen form for høring etableret en ny ind- og udkørsel 
fra en virksomhed med officiel adresse på Herstedvang. 
Bestyrelsen blev gjort opmærksom på ind- og udkørslen af et medlem i 
Præstehusene overfor denne.  Vedkommende kunne fortælle, at de opsatte 
påbudstavler overhovedet ikke blev overholdt, tavler der ellers skulle sikre, at 
den ny trafik via ind-/udkørslen kun skulle kunne ske for trafik til og fra 
Herstedøstervej. 
 
Kommunen har senest meddelt, at man ikke fandt det nødvendigt at høre 
grundejerforeningen om sagen, da det var en ”erhvervssag”.  Det har undret 
bestyrelsen da man tidligere i foreningsåret har fået lokalplan 2.3 for er-
hvervsområdet Rørvang 1 – 3 til høring.  Det er også en sag vi arbejder videre 
med i vores forhold til kommunen og dens forvaltninger. 
 
 

6. HPFI relæer 
 
Bestyrelsen igangsatte et fælles udskiftningsarbejde efter aftale med en el-
installatør.  Desværre var der ingen, der tænkte på at elinstallationerne i vore 
bebyggelse ikke er ens, og desværre var det den mere moderne type installa-
tøren besigtigede og prissatte aftalen efter. 
 
Den mere gammeldags installationstype med de sorte sikringsbokse og store 
sikringer er desværre vanskeligere (mere tidskrævende) at forsyne med HPFI 
relæ.  Kommunikationen med elinstallatøren gik helt over gevind og blev næ-
sten ubehagelig fra installatørens side og installatøren har ikke svaret på hen-
vendelser fra bestyrelsen. 
 
Derfor må arbejdet anses for stoppet og bestyrelsen beklager denne afslut-
ning. 
 
 

7. Fester 
 
Der har været afholdt fire traditionelle arrangementer. 
 
Sommerfest i Lunden arrangeret af Motionisterne.  Bestyrelsens medvirker 
ved at dække evt. underskud, betale en del af underholdningen og søge om 
spiritusbevilling hos politiet. 
 
Skt. Hans bålet blev brændt af på bålpladsen i Lunden. 
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Julefesten blev afholdt første lørdag i december i Herstedøster Forsamlings-
hus med stort fremmøde og med velvillig hjælp til pyntning og afrydning fra en 
enkelt familie plus de sædvanlige. 
 
Fastelavnssøndag slog vi katten af tønden i Lunden.  Der var trætønder til 
store børn, kvinder og mænd, men lært af sidste år igen paptønder til de små 
børn.  Vejret var godt og fremmødet stort, så vi kom af med kakao og boller 
så godt, at der faktisk var mangel på boller til enkelte børn. 
 
Kun en enkelt familie har stillet op og deltaget i festarrangementerne, og be-
styrelsen ønsker i det ny foreningsår, at der på generalforsamlingen nedsæt-
tes en arbejdsgruppe med ansvar for afvikling af de traditionelle festearran-
gementer.  Nedsættelse af en arbejdsgruppe er en forudsætning for fremtidig 
afholdelse af jule- og fastelavnsfester. 
 
 

8. Information og kontakt 
 
Bestyrelsens kontaktpunkter som adresse, telefon, mail og ansvarsområde 
fremgår af vores medlemsblad og på hjemmesiden. 
 
Medlemsbladet ”Røde Vejrmølle” udkommer hver måned undtagen juli i alt 11 
gange.  Der er åbent redaktionsmøde den første mandag i hver måned bladet 
udkommer og bladet bliver udsendes/husstandsomdeles den efterfølgende 
weekend.  Bestyrelsen siger tak til redaktøren for det værdifulde arbejde med 
at redigere bladet og sørge for det bliver trykt. 
 
Vores hjemmeside vwww.vejrmolle.dk bliver brugt flittigt af bestyrelsen til ori-
entering af medlemmerne. Hjemmesiden indeholder alle relevante informatio-
ner om foreningen i form af vedtægter, deklaration, seneste udgave af besty-
relsens beretning med regnskab og et udvalg af tegninger.  Endvidere er der 
en selvstændig fane for ComX og bredbånd samt Legepladser. 
 
Medlemsbladet er også tilgængeligt på hjemmesiden. 
 
Der er lavet et diskussionsforum med fri adgang for beboerne i Røde Vejrmøl-
le Parkens grundejerforening.  Dette er ikke bestyrelsens forum, men bruger-
nes og det kan ikke forventes at bestyrelsen læser og besvarer indlæg i dette 
forum.  Prøv at kig på dette forum, der er efterhånden en meget stor samling 
gode råd, tips og erfaringer. 
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FORSLAG FRA BESTYRELSEN 
 
 
 
Bestyrelsen stiller følgende forslag til beslutning. 
 

1. Henlæggelse til store investeringer 
 
Der laves en tidsubestemt henlæggelse på 500 kr./år/medlem. Henlæggelsen 
kan anvendes til en fremtidig renovering af gangarealer eller andre større  
investeringer og/eller uforudsete udgifter. 
 
Motivering: 
 
Bestyrelsen stiller dette beslutningsforslag i forlængelse af diskussionen fra 
sidste års generalforsamling og ud fra en opfordring i foreningsbladet Røde 
Vejrmølle. 
Henlæggelsen vil øge vores soliditet og dermed sikkerheden for, at vi ikke 
pludselig står i en situation, hvor vi skal ud og låne penge for at dække større  
tiltrængte investeringer. 
 

2. Afviser stillingtagen til TV kanaler 
 
Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen ikke tager stilling til ændinger i 
TV-kanalsammensætningen som følge af ComX ændringer i dette. 
 
Motivering: 
 
På sidste generalforsamling udtrykte bestyrelsen klart, at den ikke ønskede 
ændringer i kanalsammensætningen fremført som forslag på 
generalforsamlingen.  I stedet vil bestyrelsen efter en tidsbestemt 
debatperiode i medlemsblad og på www.vejrmolle.dk se det som deres 
opgave, at drage en konklussion af debatten og om fornødent foranstalte en 
skriftlig tilkendegivelse fra alle medlemmer om en forestående ændring og 
derefter foretage det fornødne i relation til ComX og en eller flere valgte 
kanaludbydere. 
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FORSLAG FRA MEDLEMMERNE 
 
 

3. Trafikdæmpende foranstaltninger for Stensmosevej 
 
Hans Seewaldsen, Degnehusene 35, stiller følgende forslag til beslutning: 
 

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at tage kontakt til kommune/politi 
med henblik på at få foretaget trafikdæmpende foranstaltninger på Stensmo-
sevej. 
 

Motivering: 

Trafikken rundt om vor grundejerforening, her tænker jeg især på Stensmose-
vej !! 
 
Jeg ønsker følgende bragt op på generalforsamlingen ,, trafikken på 
Stensmosevej !! ,som for tiden stiger og stiger med følgende støjgener og for-
urening . 
 
Især hastigheden på Stensmosevej er høj, et skøn på snithastigheden er på 
ca 70 km /t . der også nogle der bruger vejen til hastighedsforsøg, mellem de 
2 lyskurve. 
 
Hvis jeg ikke tager meget fejl så er den tilladte hastighed 50 Km/t. 
 
Idet der også er ”” bløde trafikanter ”” er det til tider ubehageligt, at tænke på 
hvilke konsekvenser det uheld kan have !! 
 
Så det som jeg ønsker at der skal tage stilling/bemyndigelse til, er hvilke for-
anstaltninger der kan udføres på Stenmosevej for at få dæmpet hastigheden! 
Her vil jeg opfordre bestyrelsen til at tage kontakt til kommunen/politiet, for på 
denne måde at sætte noget igang ! 
 

I efteråret, 2007, blev der vedtaget en lokalplan for industriområdet syd for 
Rødevejrmølleparken , hvor der bl.a. stod , at vi lå op til et industrikvartet og 
at det talte mere til at have Stensmosevej som vi har den idag , men det me-
ner jeg ikke kan være rigtigt, da vi er mange parceller der har vort hvileområ-
de ud til denne miljøgene ! 
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4. Træhøjde i Røde Vejrmølle Park 
 
Pia Guldbæk, Præstehusene 108, stiller følgende forslag til beslutning: 
 
 
Træer over 7 meter i vores bebyggelse skal ikke være tilladt. 
Der må højst være 1 træ af den højde i hver have.  
  
 
Motivering: 
 
Jeg har boet her i 25 år . Min have er vestvendt og jeg har kælet for den - 
stammet op og holdt nede, men nu er glæden godt nok forsvundet. Jeg ved-
lægger fotos fra en bragende solskinsdag i oktober 2007. Det var bare ikke 
lige i min have solen skinnede den dag ved 12.30 tiden. Jeg har ikke en 
græsplæne. Jeg har en mosplæne.  
Der er områder med yngre mennesker her i bebyggelsen. De kan stadig se 
lyset forude! og er for længst blevet enige om at fælde de høje træer. Er der 
ikke gået for meget sølvbryllupskvarter i vores lille plet.  
Lad os da få noget lys og noget luft for pokker og lad de høje træer blive ude i 
skoven og ikke i vores forholdsvis små haver.  
  
 
 

5. Disney channel 
 
Fra Ole Henningsen, Præstehusene 67: 
 
Den 1. juni ændrer ComX kanalsammensætningen i “Ultimativ” pakken. En af 
ændringerne er, at pakken bliver udvidet med Disney Channel, som vi 
allerede har i “Fri modul” pakken. 
 
Generalforsamlingen bedes derfor tage stilling til om vi skal: 
 
1. Beholde Disney Channel i “Fri modul” pakken, så det ikke er nødvendigt at 

abonnere på “Ultimativ” pakken for at se Disney Channel. 
 
2. Lade kanalpladsen stå tom, så vi sparer de 9,94 kr/md kanalen koster. 
 
3. Erstatte Disney Channel med TV4, som på generalforsamlingen i 2006 

blev valgt fra til fordel for Disney Channel. 
 
4. Erstatte Disney Channel med TV2 News, som foreslået af et medlem i 

foråret. 
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De dagsaktuelle priser inkklusiv moms på kanalerne i pakken er: 
 
 

 
 
Vi opkræver gennem Comx 98,00 kr/md for pakken og får pengene overført 
månedligt, så vi kan afregne direkte med henholdsvis Viasat og Canal Digital. 
Det er almindelig praksis, at alle prisforhøjelser på kanalerne sker om 
efteråret, når antenneforeningerne på generalforsamlingerne om foråret har 
bestemt kanalsammensætningen for det kommende år, så der er ingen 
prisgaranti. 
 
Disney Channel kan efter en generalforsamlingsbeslutning opsiges med en 
måned varsel. 
 
 
 
 

TV3 3+ Viasat Sport TV5 Disney 
Channel 

TV4 TV2 
News 

23,34 
kr/md 

16,84 
kr/md 

29,44 kr/md 16,19 
kr/md 

9,94 kr/md 12,44 
kr/md 

13,06 
kr/md 

 



Side 13 af 13 

Om Fuldmagter 
 
I følge vedtægternes §8 har kun medlemmer og deres husstand adgang til 
generalforsamlingen.  Der kan afgives to stemmer pr parcel, og der kan gives 
møde ved skriftlig fuldmagt.  Dog kan hvert tilstedeværende medlem (= par-
cel) kun medbringe en fuldmagt (to stemmer).  En fuldmagt skal være generel 
og gælde alle afstemninger og valg påp generalforsamlingen.  det vil sige, 
man ikke få fuldmagt til at stemme for eller imod et enkelt punkt på dagsord-
nen. 
 
For at undgå enhver misforståelse om fuldmagters rette udformning er neden-
for vist et eksempel på en korrekt fuldmagt, som vi beder de fuldmagtsudsted-
ende benytte, så enhver senere diskussion om gyldighed undgås 
 

 

FULDMAGT 
Undertegnede ejer af ejendommen 

Degnehusene  

Humlehusene  

Præstehusene  

 
giver hermed fuldmagt til: 

 
 
 

navn 

Degnehusene  

Humlehusene  

Præstehusene  

ved grundejerforeningens ordinære generalforsamling tirsdag d. 27. maj 2008  

 
 
 

Navn 

 
 
 

Underskrift 

 


