
 

 

 

Kalleruphuse Grundejerforening 
 Gelskovvænget . Tybrindvænget . Ølstedgårdvej . Odense M . CVR-nr 12 94 40 39 

 www.kalleruphuse.dk – e-mail: post@kalleruphuse.dk 
  

MEDLEMSINFORMATION 
 

 

BESTYRELSEN: 
 

Bestyrelsen har på sit møde 15.01.2019 konstitueret sig således: 

 

Formand: Boye Andersen 

 Gelskovvænget 32, Odense M 

 Telefon 40 62 88 99 

 

Næstformand: Line Bro 

 Tybrindvænget 32, Odense M 

 

Kasserer: Svend Kynde 

 Gelskovvænget 10, Odense M 

 Telefon 40 37 66 55 

 

 Kirsten Forsstrøm 

 Tybrindvænget 16, Odense M 

 

 Kamilla Winther Nielsen 

 Tybrindvænget 12, Odense M 

 

 

DATOER I 2019: 

 

Generalforsamling: tirsdag 19. november 2019 kl. 19:00           

Container:  Uge 16-17 (12. april – 26. april) i begge vænger                 

 Uge 35 (23. august - 3. september i begge vænger         

 

 

 

RENGØRING M.V. OG PARKERING: 

 

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 mv. 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 udlæg-

ning. 

 

Bemærk, at der IKKE må parkeres på det grønne område foran husene. Langtidsparkering i vængerne er 

ikke tilladt (af hensyn til fodgængere og øvrigt trafik og i sæsonen snerydning). Der henvises til flisearea-

let foran carporten eller langs stamvejene. Ved parkering på stamvejene må der ikke holdes med et hjul-

par på fortovsfliserne (der er plads nok på kørebanen!) 

http://www.kalleruphuse.dk/


 

 

KALLERUPHUSE GRUNDEJERFORENING. 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 20. NOVEMBER 2018: 
 

 

Indledningsvis var der et indlæg af to repræsentanter for tagdækningsfirmaet Icopal, der fortalte om ved-

ligeholdelse af vore tagpaptage. Firmaet tilbyder i den forbindelse at udføre et uforpligtende eftersyn af 

vore tage. 

 

1.  Valg af dirigent: 

 

Formanden Boye Andersen bød velkommen til de fremmødte og foreslog Tom Edholm som dirigent. 

Tom Edholm blev enstemmig valgt. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt og be-

slutningsdygtig. 

 

 

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

 

Formanden Boye Andersen aflagde beretningen og nævnte bl.a.: 

• OK Nygaard har nu færdiggjort det grønne område mod Munkebjergvej. Der er ryddet op i træer 

og buskadser og plantet nyt. De store træer er blevet vandet, men der er nogle planter, der ikke har 

overlevet den tørre sommer, men der vil blive nyplantet. 

• Vi har jo valgt, at kommunen ikke skal plante vedbend på bagsiden af støjværnet og har modtaget 

en godtgørelse herfor (29 tkr.). Til gengæld vil vore nyplantede buske med tiden dække bagsiden. 

Det grønne område bliver lukket mod Tybrindvænget og Stærmosegårdvej.  

• Flisestien mellem stamvejene vil blive ryddet om vinteren ligesom fortovene i vængerne. 

• Vi har fornyet vedligeholdelseskontrakten med gartnerfirmaet OK Nygård, der holder prisen i ro. 

• Brandstierne bag Gelskovvængerne skal holdes rene af beboerne. Fliserne vil blive bragt i orden. 

• Vi har fået spørgsmål vedrørende brandmurene. Forholdet er beskrevet på vores hjemmeside. Den 

beboer, hvis carport ”hænger” på skillemuren har vedligeholdelsespligten af begge sider, men det 

skal være slemt, før naboen kan forlange istandsættelse. 

• Legepladsen er velbesøgt. Der vil blive sat skilte op med, at det er privat område, der kun må be-

nyttes af beboerne (og disses besøgende), idet området har været besøgt af folk fra andre bebyg-

gelser, der har troet, at der var tale om et offentligt område. Der anskaffes formentlig et nyt lege-

redskab. 

• Vi har fået forespørgsler vedrørende støjværn langs Stærmosegårdvej og opsætning af lyskurv i 

krydset ved Billedskærervej. Vi er indtil videre ikke gået videre med henvendelser til kommunen, 

idet det under de nuværende forhold må anses for usandsynligt, at man vil investere heri. 

• Vi har fået tilbud på bomme, så der bliver lukket langs ved gavlene. Det bliver antageligt oplukke-

lige træbomme med hængelås, så der ikke kan køres langs husmurene uden aftale. Placeringen vil 

ske efter aftale med de pågældende beboere. 

• Husk deklarationen om bøgehæk. Bøgehækkene må ikke erstattes af plankeværk eller fx liguster. 

Vi vil dog ikke med tilbagevirkende kraft kræve eksisterende plankehæk erstattet af bøgehække. 

• Der er kommet en enkelt forespørgsel vedrørende tidspunktet for opstilling af container. Det blev 

desværre lidt forsinket med den sidste opstilling i år, men tidspunktet passer jo med, at hækkene 

skal klippes senest 1. september, og de to store containere blev helt fyldt op i år. 

• Grundejerforeningen efterlyser lidt mere respons fra beboerne: Ideer, er der noget der kan gøres 

bedre? Vi har ingen i festudvalget. Og så vil gerne bede om de mailadresser, vi ikke har endnu. 

 

Beretningen blev sat under afstemning og enstemmigt godkendt. 

 

 

 

 



 

 

 

3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse: 

 

Kassereren Svend Kynde gennemgik årsrapporten for perioden 01.10.2017-30.09.2018, herunder budget-

opfølgning. Regnskabet udviser følgende hovedtal: Samlet resultat: et underskud på kr. 18.193 og en 

egenkapital på kr. 917.190. Der foreslås ikke henlæggelse til vejfonden. Det negative resultat skyldes væ-

sentligst, at omkostningen til renovering af området mod Munkebjergvej er afholdt med netto kr. 

101.128. Resultatet er en positiv afvigelse på kr. 51.207 i forhold til budget, især på grund af besparelser 

på diverse vedligeholdelse. På vejfonden er hensat kr. 746.231 ud af den samlede egenkapital. I øvrigt 

kan det fuldstændige regnskab med påtegninger og specifikationer ses på vores hjemmeside www.kalle-

ruphuse.dk. 

 

Brian Hvam spurgte, hvad begrebet ”vejfonden” dækker over. Svend svarede, at vejfonden hverken er et 

vedtægtsmæssigt eller lovmæssigt krav. Det er et udtryk for en opsparing med særlig henblik på eventuelt 

kommende vedligeholdelse af veje, kloakker m.v. 

 

Der blev endvidere spurgt om dårlige reparationer i vejene. Svend svarende, at vi for en del år siden fik 

istandsat stamvejene og Gelskovvænget. Desværre er forsyningsselskabernes entreprenører ikke altid 

særlig omhyggelige med at reparere asfalten, når de har lavet gravearbejde. 

 

Der blev endvidere gjort opmærksom på, at ved parkering på stamvejene holder nogle med et hjulpar 

oppe på fortovet, der ikke kan holde til det. Der er plads nok på kørebanen! 

 

Regnskabet blev herefter sat under afstemning og enstemmigt godkendt. 

 

 

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

 

Svend Kynde gennemgik forslag til budget for det kommende år (2018-2019) og anførte, at bestyrelsen 

indstiller uændret kontingent: kr. 550,00 pr. kvartal. I øvrigt henvises til regnskabet for nærmere specifi-

kation. Budgettet udviser et samlet resultat på kr. 5.800 og en egenkapital på kr. 922.990.  

 

Budgetter, herunder uændret kontingent, blev herefter sat under afstemning og enstemmigt godkendt. 

 

 

5. Forslag fra medlemmerne: 

 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

 

6a: Valg af formand: 

 

Den hidtidige formand Boye Andersen, Gelskovvænget 32 blev enstemmigt genvalgt. 

  

 

6b: Valg af to bestyrelsesmedlemmer: 

 

På valg var Svend Kynde, Gelskovvænget 10 og Kamilla Winther Nielsen, Tybrindvænget 12, der begge 

var villige til genvalg. De blev enstemmigt genvalgt.  

 

 

 

 

http://www.kalleruphuse.dk/
http://www.kalleruphuse.dk/


 

 

 
 

 


