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MEDLEMSINFORMATION

BESTYRELSEN:

Bestyrelsen har på sit møde 06.01.2016 konstitueret sig således:

Formand: Boye Andersen
Gelskovvænget 32, Odense M
Telefon 40628899

Næstformand: Line Bro
Tybrindvænget 32, Odense M

Kasserer: Svend Kynde
Gelskovvænget 10, Odense M
Telefon 40376655

Kirsten Forsstrøm
Tybrindvænget 16, Odense M

Line Kongstad
Tybrindvænget 14, Odense M

DATOER 12016:

Generalforsamling: Tirsdag 22. november kl. 19:00
Container: Uge 16 (18. april- 25. april) i begge vænger

Uge 34 (22. august -29. august) i begge vænger

RENGØRING M.V. LANGS HUSMURENE:

Bemærk venligst, at det påhviler den enkelte husejer i enderækkehusene at rengøre langs husmure for
ukrudt, græs m.v. Det påhviler ikke vor gartner, der til gengæld undlader sprøjtning. Husk endvidere, at
der ikke må køre / stå anhængere og håndværkerbiler m.v på fællesarealet mellem husrækkerne. Jorden
bliver opkørt, græsset ødelagt og man risikerer at ødelægge de vandledninger m.v., der ligger i jorden.
Skal man køre på området ved byggeri og lignende må man leje jernplader til udlægning.

SOMMERFEST:

Det daværende festudvalg har besluttet at trække sig tilbage på grund af sygdom, men vil stadig stå til
rådighed med råd og vejledning. Er du interesseret i at blive medlem, må du meget gerne rette henvendel-
se til formanden. Det bemærkes, at bestyrelsen har tanker om ændre festen fra en aftenfest til et mere fa-
milievenligt tidspunkt, fx om eftermiddagen.

I
ELEKTRONISKE MEDDELELSER FRA FORENINGEN:

I

Send din emailadressetilpost@kalleruphuse.dk. hvis du ønsker at modtage meddelelser fra foreningen
elektrrmisk



K)\LLERUPHUSE GRUNDEJERFORENING.
REFERAT AF GENERALFORSAMLING 24. NOVEMBER 2015:

1. Valg af dirigent:

Formanden Boye Andersen bød velkommen til de fremmødte og foreslog Tom Edholm som dirigent.
Tom Edholm blev enstemmig valgt. Marian Hill spurgte om ikke det indsendte forslag fra medlem-
merne skulle have været udsendt på forhånd. Svend Kynde fra bestyrelsen anførte, at der var kopier
med til uddeling på mødet, og at forslag indkommet sent ikke kunne forventes at blive omdelt på for-
hånd, fx af omkostningsmæssige og arbejdsmæssige grunde, og at der ikke var krav om forhåndsudde-
ling i vedtægterne. Marian frafaldt herefter sin indsigelse og dirigenten konstaterede generalforsamlin-
gen lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år:

Formanden Boye Andersen aflagde beretningen og nævnte bl.a.:
• Mågeplagen fra det tidligere privathospital på Stærmosegårdvej skulle nu være løst, efter at de

har sat skræmme"ørne" op.
• Bestyrelsen påtænker at sætte en lav spærring af træ op langs indersiden af bøgehækkene mod

Stærmosegårdvej for at forhindre terrængående cyklister i at skyde genvej gennem hækken i
stedet for at bruge cykelramperne. Det fremmer selvsagt ikke groningen af hækken. I øvrigt er
der nu sat cykelramper op på trappenedgangene.

• Det er påtalt, at enkelte grundejere ikke har klippet deres hæk ud mod brandstierne ved
Gelskovvænget. Et enkelt sted har det stort været umuligt at komme igennem. Det er nu stort
set i orden, men en enkelt mangler stadig at fjerne det afklippede!

• Hunde på det grønne område er stadig et problem - husk dog posen!
• Bøgehegnet omkring legepladsen skal i samarbejde med gartneren saneres, således at enkelte

planter fjernes for enderne, og de udgåede erstattes.
• Der er indkøbt nye legeredskaber fra Kompan til supplering / erstatning for bestående i dårlig

stand.
• Et stort egetræ er fældet fra det grønne område til glæde for naboerne. Træet er skåret op og

henlagt til legepladsen som balanceredskaber til stor jubel for de yngre brugere. Desværre for-
svandt den største skive til balanceværktøjet, idet der desværre har været en, som mente, at den
var mere til gavn for vedkommende end på legepladsen.

• Grusstier renoveres, medens dele dog nedlægges. Marian Hill spurgte om, hvad der nedlægges,
og formanden forklarede, at det drejer sig om de yderste stumper fra Tybrindvænget til det
kommende støjværn mod Munkebjergvej. Det er egentlig kommunens hensigt, at der stadig
skal være hul umiddelbart syd for det kommende busskur. Men i betragtning af den ringe af-
stand fra busskuret til Tybrindvængets stamvej og for at forhindre uvedkommende genvejs-
færdsel over vores område vil vi bede om, at støjværnet ikke afbrydes, men fortsætter forbi
stiudmundningen. Det vil formentlig også give en bedre støjdæmpning for de bagvedliggende.

• Nabohjælpsskilte er bestilt, men ikke kommet, formentlig på grund afkommunikationsvanske-
ligheder. Planen er, at de skal stå på stamvej en. Pia Juul spurgte, om vi ikke også kunne sætte
skilte op ved grusstiernes udmunding i Ølstedgårdvej. Formanden svarede, at vi vil overveje
det.

• Sommerfesten blev ikke til noget i år, da Mogens og Kurt måtte melde fra af helbredsmæssige
grunde. Såfremt der er medlemmer, der er interesseret i at løfte opgaven, har vi stadig telt og
grill stående, ligesom der er afsat et beløb på budgettet.

Vi har solgt jord til kommunen til etablering (flytning) afbuslommer ved Munkebjergvej og Stærmo-
segårdvej. Det drejer sig om 51 m2 til kr. 25 pr. m2! Der foreligger dog ikke opmåling fra landinspek-
tør endnu, men stumperne vil egentlig bare blive henført under det fælles vej areal, så det vil ikke æn-
dre på bebyggelsesgrader og mulighederne for tilbygning.
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Beretningen blev sat under afstemning og enstemmigt godkendt.



3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse:

Kassereren Svend Kynde gennemgik årsrapporten for perioden O1.10.2014- 30.09.2015, herunder bud-
getopfølgning. Regnskabet udviser følgende hovedtal:
Samlet resultat: kr. 120.800 - Samlet egenkapital: kr. 812.715 - Af overskuddet foreslås kr. 100.000
henlagt til vejfonden.
Dirigenten oplæste revisionspåtegningen.
Der var enkelte spørgsmål om ansvarsforsikringen, som dækker foreningens ansvar for aktiviteter og
hændelser på foreningens område, og omkring vej fonden og evt. nyasfaltering af Tybrindvænget.
Svend Kynde svarede, at det ikke var aktuelt, idet standarden er væsentlig bedre end i Gelskovvænget,
hvor renovering har fundet sted for en del år siden. Da kostede det ca. kr. 200.000 pr. vænge.
Svend Kynde nævnte, at det jo havde været et rigtigt spareår, hvor der ikke havde været afholdt de
store udgifter. Men vi tager revanche til næste år!
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen: Kontingentfastsættelse for det kommende ar:

Svend Kynde gennemgik forslag til budget for det kommende år (2015-2016) og anførte, at bestyrel-
sen indstiller uændret kontingent: kr. 550,00 pr. kvartal. I øvrigt henvises til regnskabet for nærmere
specifikation.
Han nævnte, at budgettet udviser et underskud på kr. 14.000. bl.a. på grund af store investeringer i
bl.a. stier, bomme og legeplads.
Line Bro gennemgik planerne om køb af redskaberne fra Kompan, og fremlagde tegninger og plan-
cher.
Budgettet, herunder uændret kontingent, blev herefter enstemmigt godkendt.

5. Forslag fra medlemmerne:

Der var indkommet følgende forslag:

Vedr. fældning af træer
På det beplantede område mellem Munkebjergvej og stien bag vores haver står en
række træer, som har vokset vildt i årevis - uden nogen form for pleje eller beskæring.
Disse træer er nu alt for høje og for nogles vedkommende direkte uskønne at se på.
Det drejer sig især om nogle fyrretræer og et birketræ, som i øvrigt er generende i pol-
lensæsonen.
Træerne tager alt for meget af solens lys ivores haver - især i forsommeren og sen-
sommeren. Derfor ønsker vi dem fældet/skåret ned.
Med venlig hilsen
Marian Hill, Tybrindvænget 1
Vibeke Johansen, Tybrindvænget 3
Lene Jensen, Tybrindvænget 5
Gudrun Aaberg, Tybrindvænget 7

Marian motiverede forslaget.

Formanden anførte, at kommunen sætter støjværn op til sommer, og bestyrelsen ser tiden an indtil da.
Man er indstillet på at rydde op i buskadset - det er ikke kønt. Men hensyn til fældning bør for hvert
enkelt træ fordele (støjvæm, områdets karakter) vejes op mod ulemper (skygge og pollen). Vi budget-
terer med at kunne indhente tilbud fra gartneren om oprydning. Line Kongstad anførte, at de store træ-
er ikke bør fældes, da de jo også udgør et støjværn. Svend Kynde sagde, at bestyrelsen vil holde et
møde for alle berørte parter og interesserede i øvrigt, når der foreligger forslag fra gartneren.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at bystyreisen er indstillet på at følge forslaget, hvilket forslags-
stillerne tog til efterretning og afstod fra at kræve afstemning.



6: Orientering om støjværn m.v. langs Munkebjergvej:

Formanden orienterede om kommunens planer om opstilling af et støjværn langs Munkebjergvej. såle-
des som det er fremgået af orienteringsmøde på Kansas City. Støjværnet bliver formentlig opstillet i
forsommeren / sommeren 2016, og som nævnt tidligere vil foreningen til den tid skulle tage stilling til,
hvorledes der skal forholdes med beplantning m.v. på vores side afvæmet. Aase Frandsen spurgte,
hvem der skulle vedligeholde hegnet. Formanden svarede, at hegnet bliver udført i afbarket pil og
formentlig ikke skal vedligeholdes de første mange år, men at det i givet fald nok bliver vores arbejde
på indersiden. Marian Hill orienterede om, at hun var vidende om diverse aktiviteter fra Flenstofte-
vænget og Sparretomsvej.

7a: Valg af formand:

Den hidtidige formand Boye Andersen blev enstemmigt genvalgt.

7b: Valg af tre bestyrelsesmedlemmer:

På valg var Line Bro og Kirsten Forsstrøm, der begge var villige til genvalg. De blev enstemmigt gen-
valgt. Bestyrelsesmedlemmet Jens Baagøe Thomsen havde primo oktober meddelt, at han havde solgt
sit hus til overtagelse 15. december og derfor udtrådte af bestyrelsen. Bestyrelsen havde derfor ikke
indkaldt suppleant, men foreslog nyvalg på den kommende generalforsamling. Dirigenten fandt, som
bestyrelsen, at det således nyvalgte medlem indtrådte i det fratrådte medlems valgperiode og således
skulle vælges for 1 år. Bestyrelsen foreslog nyvalg af Line Kongstad, Tybrindvænget 14, hvilket for-
samlingen tilsluttede sig enstemmigt. Line blev således valgt med funktionsperiode i 1 år.

7c: Valg af to bestyrelsessuppleanter:

Den hidtidige suppleant, Mogens Jørgensen, Gelskovvænget 34 var villig til genvalg og blev valgt
enstemmigt. Poul Erik Jensen, Tybrindvænget 15 ønskede ikke genvalg. I stedet blev opstillet Kurt
Rueskov Andersen, Gelskovvænget 33, der blev valgt enstemmigt.

8: Valg af revisor og revisorsuppleant:

Bent Marcussen, Tybrindvænget 44 blev enstemmigt genvalgt som revisor
Jørn Hvolbæk, Ølstedgårdvej 9 blev enstemmigt genvalgt som revisorsuppleant

9. Eventuelt:

Der blev spurgt om betaling for gadebelysning. Svend Kynde oplyste, at vi er på kommunens liste som
distrikt 10, så vi slipper nok ikke, men det tager nok lidt tid, inden turen kommer til os. Der blev
spurgt om opstilling af container, idet man mente, at tømningen primo august var lidt for tidlig. Svend
Kynde anførte, at tidspunktet var valgt af hensyn til hækklipningen, men at vi da gerne ville skyde
tidspunktet til slutningen af august. Det blev anført, at akustikken i centralrum A var meget dårlig,
hvilet gjorde det svært at høre, hvad der blev sagt. Skolen råder over mikrofonanlæg, men i betragt-
ning af at man ikke engang i år havde kunnet levere den lovede overheadprojektør, er det nok tvivl-
som, om vi kan få mulighed for det. En mulighed er i stedet at benytte et klasselokale, hvor akustikken
er bedre, så det vil vi arbejde på til næste år.

Boye Andersen ønskede glædelig jul og godt nytår og takkede dirigenten for god ledelse af forsamlin-
gen.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at dagsordenen var udtømt, og generalforsamlingen afsluttet.

Dirigent: ~ ~. ~~ Ct D llN\ '



Punkt til dagsordenen d. 24.11.15

Vedr. fældning af træer

På det beplantede område mellem Munkebjergvej og stien bag vores haver
står en række træer, som har vokset vildt iårevis - uden nogen form for pleje
eller beskæring.

Disse træer er nu alt for høje og for nogles vedkommende direkte uskønne at
se på. Det drejer sig især om nogle fyrretræer og et birketræ, som i øvrigt er
generende i pollensæsonen.

Træerne tager alt for meget af solens lys i vores haver - især i forsommeren og
sensommeren. Derfor ønsker vi dem fældet/skåret ned.

Med venlig hilsen

Marian Hill, Tybrindvænget 1

Vibeke Johansen, Tybrindvænget 3

Lene Jensen, Tybrindvænget 5

Gudrun Aaberg, Tybrindvænget 7


