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4) Bestyrelsens forslag til budget  
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a) Forslag fra bestyrelsen om afsætning af rammebeløb på 200.000,- til at forbedre afkølingen 
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b) Forslag fra Åbrinken 157 om servicebesøg i samtlige husstande for at forbedre driften af 

fjernvarmenettet 

c) Forslag fra Åbrinken 74 om udvidelse af grundejerforeningens formålsparagraf 

d) Forslag fra Åbrinken 74 om vedligeholdelse af Åbrinkens hovedvandforsyning 

e) Forslag fra Åbrinken 39 om afsætning af den nuværende bestyrelse 

6) Valg til bestyrelsen  

7) Valg af to revisorer  

8) Valg af revisorsuppleant 

9) Eventuelt 

 

Den siddende bestyrelse 

Rune Jacobsen (69), formand 

Christian Jebjerg (23), kasserer 

Vibeke Barkentin (177) 

Henrik Brade (4) 

Nana Quistgaard (193) 

Klaus Weber (61) 

 

 

Referat: 

I alt 103 ejendomme var repræsenteret ved personligt fremmøde eller fuldmagt. 

1) Valg af dirigent 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Thomas Damsholt fra Advodan som di-

rigent. Han blev valgt med akklamation. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed 

beslutningsdygtig. 

Torben Rahbek (38) blev valgt til referent. 
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2) Formandens beretning 

Formandens beretning var blevet fremsendt forud for generalforsamlingen. 

Dirigenten åbnede for spørgsmål fra forsamlingen. 

(95) spurgte til afmærkningen på kantstenene af parkeringsområderne. De gule mærker var gået af flere 

steder. Formanden svarede, at bestyrelsen havde taget fat i Pankas, der ville komme ud og male gule tre-

kanter på asfalten i stedet. 

(95) spurgte derefter til de byggesager, som kommunen havde åbnet mod et antal beboere i kommunen. 

Hun undrede sig over, at bestyrelsen havde blandet sig i disse forhold. Formanden svarede, at bestyrel-

sen ganske rigtigt ikke havde nogen myndighed i disse sager, men man var blevet gjort opmærksom på 

en række anlægsarbejder, som havde givet anledning til, at man havde spurgt kommunen om fortolknin-

gen af lokalplanen. Kommunen havde svaret, at man kun ville forholde sig til konkrete eksempler, og 

bestyrelsen havde derfor sendt en række eksempler til kommunen som oplæg til en dialog. Herefter var 

sagen tilsyneladende ”gået i syltekrukken”, og kommunen havde først reageret halvandet år senere, hvor 

de havde besigtiget de anmeldte ejendomme og udstedt påbud, hvor de vurderede, at lokalplanen ikke 

var overholdt. Bestyrelsen havde ikke været involveret overhovedet i den mellemliggende periode. 

(183) fandt, at hele sagsforløbet var håndteret klodset. De havde eksempelvis intet hørt, før man modtog 

et varsel om overtrædelse af lokalplanen i juli 2022. Beboeren spurgte, hvorfor bestyrelsen ikke havde 

orienteret om, at bebyggelsen var blevet anmeldt, så man i stedet kunne have haft en snak på forkant. 

Formanden svarede, at det var bestyrelsens opfattelse, at kommunen var gået voldsomt til værks. Fra 

starten havde bestyrelsen søgt en dialog med kommunen. Man havde ganske rigtigt taget billeder af en 

række ejendomme, men alene med det formål at diskutere dem med kommunen og derefter komme med 

retningslinjer til beboerne. Bestyrelsen beklagede hele forløbet og bemærkede, at det alene er kommu-

nen, der er myndighed når det gælder udmøntning af lokalplanen. 

Dirigenten opsummerede, at bestyrelsen ikke vidste, at kommunen ville håndhæve lokalplanen ud fra de 

fremlagte eksempler, men havde søgt dialogen fra starten. 

(219) spurgte, hvordan bestyrelsen ville lære noget af sagerne til brug for retningslinjer, når bestyrelsen 

ikke var part i sagen. Formanden svarede at man gik ud fra, at man blev orienteret, om udfaldet, når sa-

gen var færdigbehandlet. (219) foreslog, at bestyrelsen kunne bede ejerne af de 25 omhandlede ejen-

domme om at fremsende kommunens svar. 

(60) fortalte, at man havde søgt aktindsigt, og at gennemlæsning af sagens akter havde efterladt det ind-

tryk, at bestyrelsen var gået ind i sagerne med en forudindtaget holdning til tingene. Han spurgte, om der 

var bred opbakning til bestyrelsens ageren? Formanden svarede, at man havde reageret på en udvikling 

og havde vurderet, at man havde pligt til at reagere, så man kom til at kende kommunens fortolkning, 

hvis nogen spurgte. Bestyrelsen havde i øvrigt gjort opmærksom på aktiviteten ved den forrige general-

forsamling. 

(39) spurgte, hvorfor bestyrelsen overhovedet var gået ind i denne sag. Formanden svarede, at bestyrel-

sen havde modtaget et antal henvendelser, hvor beboere var utilfredse over byggeaktiviteter. Bestyrelsen 

havde derfor set det som sin opgave at undersøge dette på fællesskabets vegne for at sikre sig, at lokal-

planen blev overholdt. Han understregede, at bestyrelsen ikke var myndighed i byggesager. 

(33) noterede, at det var et svært område, men det havde ganske rigtigt været diskuteret på flere general-

forsamlinger, og bestyrelsen gik ikke ind i disse sager af egen drift. Når det var sagt, så var det også vig-

tigt at lære af forløbet. Han konstaterede, at bestyrelsen havde beklaget forløbet, og at der jo faktisk 
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forelå en lokalplan, som skulle overholdes. Men en læring af forløbet var efter hans opfattelse, at besty-

relsen burde orientere de involverede beboere så tidligt som muligt. 

(201) noterede, at generalforsamlingen var foreningens og bestyrelsens øverste myndighed sådan at for-

stå, at generalforsamlingen vedtager næste års aktiviteter ud fra forslag, der behandles på generalforsam-

lingen. Bestyrelsen har herudover kompetence til at varetage den daglige drift, så spørgeren fandt det 

vigtigt, at bestyrelsen fokuserede på dette. Aktiviteter ud over dette krævede, at generalforsamlingen 

havde vedtaget et forslag om aktiviteten. Hun konkluderede, at det var vigtigt, at bestyrelsen sørgede for 

at få alle forhold klarlagt, inden man gik i gang med sådanne aktiviteter. Dirigenten kommenterede, at 

grundejerforeningens formål er at varetage foreningens fælles interesser. 

(49) noterede, at lokalplanen ikke sagde ret meget om de nordvendte facader. Derfor fandt han det me-

ningsløst at henvise til lokalplanen. I stedet kunne man henvise til den arkitektoniske redegørelse fra 

2017. Han mente, at det var vigtigt at prøve at få lært noget af forløbet, så man i fællesskab kunne lave 

nogle klare retningslinjer. Formanden kommenterede, at når der forelå en lokalplan, burde der ikke være 

meget at diskutere. Hvis en husejer ønsker at bygge om, skal byggeriet overholde lokalplanen. Er man i 

tvivl, skal man spørge kommunen. De foreliggende sager var opstået, fordi der havde været tale om for-

tolkninger af lokalplanen. 

(59) kommenterede, at det ville blive utåleligt, hvis alle beboere i foreningen begyndte at anmelde hinan-

den. Han var taknemmelig for, at bestyrelsen var gået ind i dette og fandt det fornuftigt, at bestyrelsen i 

første omgang havde søgt råd hos kommunen. Han var i øvrigt enig i, at når der nu forelå en lokalplan, 

så skulle den også overholdes. 

Dirigenten takkede for de faldne bemærkninger og spurgte, om der var spørgsmål til andre emner i for-

mandens beretning. 

(95) spurgte til en bemærkning i beretningen om, at der var et sagsanlæg mod foreningen. Formanden 

svarede, at sagsanlægget vedrører den ene af de to ejendomme, hvor der er varmecentraler. Der er blevet 

repareret og arbejdet i husets kælder i tidens løb, og det er foreningens ansvar, at dette gøres tilfredsstil-

lende. Sagsanlægget skyldes, at foreningen og ejeren er uenige om, hvor meget der skal betales for disse 

udbedringer. Ejer har derfor stævnet foreningen. 

(251) spurgte, hvem der ejede hvilke forsyningsledninger (el, varme, vand, kabel-tv). Spørgsmålet var 

opstået i en diskussion med Radius, der havde forklaret, at en del huse i Åbrinken ejede deres egen stik-

ledning, mens andre huse havde overladt ejerskabet til Radius. Radius havde medgivet, at det var noget 

rod, da der var tale om én fælles ledning i halvdelen af rækkens længde. Dirigenten konstaterede, at der 

var sådanne tilfælde, hvor ejerskabet ikke var klar defineret. Her sagde nytteprincippet, at alle skulle 

dække eventuelle udgifter solidarisk. Sådan at enhver installation driftes af dem, der er tilknyttet denne. 

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere spørgsmål, og at formandens beretning dermed var 

taget til efterretning. 

3) Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse  

Dirigenten gav herefter ordet til kassereren, som gennemgik regnskabet. 

Foreningen havde budgetteret med et overskud på 531.000,-. Resultatet var blevet et overskud på 

688.000,-, fordi de realiserede udgifter havde været lavere end budgetteret. 

Dirigenten takkede og åbnede for spørgsmål. 
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(30) spurgte til posten ”teknisk rådgivning – Wise Home”, og spurgte, om det dækkede betaling for soft-

ware til aflæsning af varmemålerne. Formanden bekræftede og tilføjede, at bestyrelsen var meget util-

fredse med den nuværende løsning, og at man overvejede at skifte til en anden leverandør. 

(223) spurgte til varmeregnskabet, der endnu ikke var blevet sendt til grundejerne her flere måneder efter 

varmeårets afslutning. Bestyrelsen svarede, at det skyldtes problemer med at få data fra Wise Home. 

(225) foreslog, at bestyrelsen orienterede beboerne om sådanne forhold. 

(251) mente, at regnskabet formodentligt var ulovligt på grund af en formel fejl, idet resultatdisponerin-

gen indeholdt hensættelser. Han mente, at de i stedet skal bogføres som omkostninger. Formanden sva-

rede, at regnskabet var udarbejdet af en statsautoriseret revisor, men man vil forelægge ham kritikken. 

Hvis der er tale om en fejl, bliver regnskabet rettet og sendt ud til beboerne igen. Derfor må generalfor-

samlingen godkende regnskabet med dette forbehold. 

(201) spurgte, hvor udgiften til P-skiltene kunne ses i regnskabet. Formanden kunne ikke lige oplyse 

dette, men svarede, at foreningen havde brugt de penge, der var afsat i budgettet. (201) ønskede, at dette 

klart skulle kunne ses i regnskabet. (225) kommenterede, at pengene var afsat i forrige regnskabsår, Ar-

bejdet var blevet udført i foråret, og fakturaen var formodentligt først fremkommet efter regnskabsårets 

afslutning. Hvis dette var tilfældet, så burde udgiften dog være blevet passiveret i regnskabet. Det var 

tilsyneladende ikke sket. 

(251) konstaterede, at der var uddelt to forskellige udgaver af regnskabet forud for generalforsamlingen. 

Dirigenten bekræftede dette. Det skyldtes, at der var en fejl i det ikke-reviderede budget i den første ud-

gave. Administrator vil fremsende en korrigeret udgave til omdeling. 

Dirigenten foreslog, at der indsættes en forklaring i referatet, og at regnskabet godkendes med det forbe-

hold, at årets resultat ikke vil afvige fra det, der fremgår af det omdelte regnskab.  

Indsat forklaring: 

Hensættelsen vedrørende nr. 78 skulle have været taget over driften, og ikke over overskudsdi-

sponeringen. Revisor har efterfølgende bakket op om, at regnskabet er forkert på dette punkt og 

nu vil blive rettet og underskrevet. 

Generalforsamlingen accepterede og godkendte regnskabet med dette forbehold. 

4) Bestyrelsens forslag til budget  

Forsamlingen behandlede herefter forslag til budget for 2022/2023. 

Kassereren forklarede, at man fastholdt grundejernes bidrag, og at budgettet for B-, C-, og D-udgifterne 

var stort set uændret i forhold til året før. Det betød, at man budgetterede med et overskud på en halv 

million. 

Dirigenten takkede for gennemgangen og åbnede for spørgsmål fra forsamlingen: 

(114) spurgte, hvorfor foreningen budgetterede med så store overskud. Formanden svarede, at forenin-

gen i flere år havde fastholdt opkrævningerne, og da udgifterne endte med at blive lavere en budgetteret 

opstod overskuddet. Bestyrelsen ønskede at fastholde denne praksis i år med henvisning til, at tiderne var 

usikre. Derudover var der sparet en hel del penge op i rørfonden som ”forsikring” mod dyre fejl i fjern-

varmesystemet. Foreningen havde p.t. en formue på ca. 3½ million kr., og foreningen havde ingen ambi-

tioner om at lege sparekasse, men man vidste, at nogle af de stillede forslag kostede penge, og derfor 

skulle der være en vis reserve i budgettet. 

http://www.aabrinken.dk/


Åbrinkens Grundejerforening i Brede 

 
 

www.aabrinken.dk 

Der var ikke andre bemærkninger, og generalforsamlingen godkendte herefter budgettet. 

5) Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

a) Forslag fra bestyrelsen om afsætning af rammebeløb på 200.000,- til at forbedre afkølingen af 

fjernvarmevandet 

 

Bestyrelsen begrundede forslaget. Foreningen betaler i dag ca. 250.000,- om året i motivationsafgift til 

Holte Fjernvarme, fordi afkølingen af fjernvarmen er for ringe. Bestyrelsen foreslår derfor, at der afsæt-

tes en ramme på 200.000,- til at gøre noget ved dette. Der er nævnt en række aktiviteter i bestyrelsens 

forslag, og derudover kunne aktiviteterne i forslag b om servicebesøg indpasses i bestyrelsens forslag. 

Indsat tilføjelse: Af forslaget fremgår det ved en fejl, at motivationsafgiften i varmeåret 2021-22 var på 

kr. 259.303 inkl. moms. Dette beløb er reelt eksklusiv moms, så det korrekte beløb er på kr. 324.129 in-

klusiv moms. 

Dirigenten takkede og åbnede for spørgsmål og kommentarer. 

(33) fandt, at det var et godt forslag, og spurgte, hvorfor motivationsafgiften i skema i forslaget steg fra 

varmeår 2020-21 til varmeår 2021-22. Bestyrelsen svarede, at vi først har fået husenes forbrugsdata for 

ganske nylig og pt. ikke kender årsagen. Der vil blive vedlagt en oversigt over driften sammen med var-

meregnskabet. Årsagen til udviklingen i motivationsafgiften vil blive søgt afklaret som led i gennemfø-

relsen af forslaget. 

(31) nævnte, at fremløbstemperaturen ofte var lav hos dem, og så var det svært at opnå en tilstrækkelig 

afkøling. (74) svarede, at temperaturen ganske rigtigt blev lav i yderenderne, når flowet var lavt. Man 

havde derfor fået installeret et omløb under nr. 17, men det havde ikke været muligt at følge op, blandt 

andet på grund af problemer med at indsamle data fra Wise Home. (59) nævnte, at de også havde haft 

problemer med lave fremløbstemperaturer, og derfor havde foreningen installeret et omløb i Åbrinken 

71. Sådan en løsning burde kunne etableres flere steder i bebyggelsen. Formanden svarede, at det var 

muligt, men det ville koste ekstra for foreningen at køre med sådanne omløb. 

(95) spurgte, om idéen var at afsætte et beløb til at analysere problemet. Formanden bekræftede dette. 

(59) spurgte, hvilken ekspertise bestyrelsen ønskede at købe sig til, og om det ikke var muligt at ud-

veksle erfaringer og lære af andre grundejerforeninger omkring Åbrinken. Bestyrelsen svarede, at der 

ikke var nogen konkret køreplan for, hvordan man ville bruge de 200.000,- til rådgivning, men det ville 

være godt at vurdere alle relevante forslag. 

(116) spurgte, hvad der ville være en realistisk afkøling. Bestyrelsen svarede, at halvdelen af husene i 

bebyggelsen havde en afkøling på 25 grader eller bedre. Det ville være et realistisk mål at hæve alle til 

det niveau. 

(157) noterede, at der var mange beboere i Åbrinken, der havde brugt store beløb på varmeregningen, 

fordi deres afkøling havde været ringe i mange år. Han mente, at foreningen skulle hjælpe så meget som 

muligt og var enig i, at målet var at hæve afkølingen til mindst 25 grader. 

(116) foreslog, at man startede med at bruge et mindre beløb på at forsøge at påvirke husene med den 

ringeste afkøling, før man spenderede mange penge på rådgivning. (74) var enig i, at man skulle gå mål-

rettet frem.  
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(59) foreslog, at man brugte pengene til at sende en VVS’er rundt i bebyggelsen for at hjælpe beboerne. 

Bestyrelsen kommenterede, at tanken var, at den afsatte beløbsramme kunne bruges på enhver form for 

tiltag, ikke kun til konsulenter. 

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning. Det blev vedtaget med overvældende flertal. 

b) Forslag fra Åbrinken 157 om servicebesøg i samtlige husstande for at forbedre driften af fjern-

varmenettet 

 

Forslagsstiller forklarede, at hele idéen bag forslaget var at komme med de tiltag, der kunne hjælpe den 

enkelte beboer. Han nævnte, at det var vigtigt at få rykket varmemålerne op, så beboerne kunne se dem, 

da erfaringen viste, at det får beboerne om at spare. Derudover skulle man bede en VVS’er om at rense 

snavssamlerne, og så skulle forbindelsesrørene isoleres, hvis ikke det var sket allerede. Endelig skulle 

man tjekke afkølingen i huset. 

Forslagsstiller sluttede med at nævne, at forslaget skulle afstemmes med bestyrelsens forslag (forslag a). 

Dirigenten takkede og åbnede for spørgsmål. 

(4) gentog, at det ville være fornuftigt at starte med de huse, der havde den ringeste afkøling. 

(114) spurgte, hvordan en dårlig afkøling vil påvirke varmeregningerne. Bestyrelsen forklarede, at for-

eningens afregningsprincip gik ud på, at 70% af varmeudgiften fordeles ud fra den enkelte boligs MWh-

forbrug, mens de resterende 30% fordeles ud fra gennemløbet af fjernvarmevand (m3) i den enkelte bo-

lig. Konsekvensen af dette var, at motivationsafgiften primært betales af de huse, der havde en afkøling 

under 25 grader. Hvis foreningen kunne øge afkølingen, ville man spare motivationsafgiften til Holte 

Fjernvarme. 

(33) mente, at det var en god idé, men man spurgte, hvorfor foreningen skulle betale for, at nogle få be-

boere kunne spare penge. Han foreslog, at man lavede en ”postkasse-løsning”, hvor fællesskabet organi-

serede en løsning, som den enkelte kunne vælge at koble sig på eller ej. (157) svarede, at det var vigtigt 

at opsøge beboerne, da erfaringen var, at breve og andre henvendelser ikke havde nogen stor effekt. 

(34) kommenterede, at hendes hus havde en lav afkøling. Hun havde derfor tre gange haft VVS’ere ude 

og se på varmeanlægget, uden at de havde kunnet forbedre tingene. 

(59) mente ikke, at man skulle blande vedligeholdelse ind i arbejdet og foreslog derfor, at rensning af 

snavssamleren skulle holdes ude af forslaget. Formanden kommenterede, at man burde se på, om det var 

grundejerforeningens opgave at gennemføre de aktiviteter, der er nævnt i forslaget, og fjerne eventuelle 

opgaver, der retteligen påhvilede den enkelte husejer. Foreningen skulle kun hjælpe i den udstrækning, at 

den enkeltes dårlige afkøling ødelagde noget for fællesskabet. 

(119) spurgte, om pengene til gennemførelse af forslaget skulle tages af foreningens opsparing, eller om 

man ville hæve bidraget. Formanden svarede, at man ville tage udgiften af foreningens likviditet. (116) 

foreslog, at man inkluderede forslag b i den pulje, der blev afsat under forslag a. 

(78) kommenterede, at det nuværende afregningsprincip angiveligt gjorde, at motivationsafgiften blev 

betalt af dem med den dårlige afkøling og spurgte derfor, hvorfor husene med god afkøling skulle bi-

drage til at hjælpe dem med den dårlige afkøling. 

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning. Et flertal af grundejerne stemte mod forslaget, som der-

med var forkastet. Dirigenten opfordrede bestyrelsen til at inkludere elementerne fra forslaget i sit ar-

bejde med forslag a. Bestyrelsen bekræftede, at det ville man. 
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c) Forslag fra Åbrinken 74 om udvidelse af grundejerforeningens formålsparagraf 

Forslagsstiller begrundede sit forslag: Foreningen havde mange ambitioner om at varetage aktiviteter på 

fællesskabets vegne, men de blev ofte blokeret af vedtægterne. Han foreslog derfor at ændre vedtæg-

terne, så foreningen kunne varetage flere forhold. 

Dirigenten takkede for forslaget og åbnede for spørgsmål: 

(223) foreslog, at man tog TV med i forslaget som en aktivitet, der kunne varetages af foreningen. For-

slagsstiller ville kigge på, om TV kan medtages i forslaget. 

Formanden kommenterede, at bestyrelsens holdning var, at man ikke skulle ændre vedtægterne mere end 

højst nødvendigt og gjorde opmærksom på, at det krævede et stort flertal JA-stemmer at ændre vedtæg-

terne. Derudover skulle man sikre, at foreningen kun påtog sig vedligeholdelse af rimeligt ensartede an-

læg. Foreningen bør være tilbageholdende med at påtage sig vedligeholdelsesforpligtelser for anlæg, den 

ikke ejer. 

Dirigenten noterede, at vedtægtsændringer krævede, at 2/3 af beboerne var mødt frem til en generalfor-

samling, og at mindst to tredjedele af disse stemte for forlaget. Hvis forslaget rakte ud over foreningens 

formålsparagraf, ville vedtagelse endda kræve, at samtlige beboere stemte for forslaget uanset, hvor for-

nuftigt og relevant forslaget var. 

(2) nævnte, at forslaget var godt og pegede på, hvordan man kunne løse en række reelle problemer. Han 

foreslog derfor, at foreningen fik udarbejdet et juridisk responsum, som kunne vise, hvad der realistisk 

kunne opnås, og hvad foreningen kunne gøre for at fremme dette. Dirigenten var enig i, at det ville være 

fornuftigt at undersøge spørgsmålet. Formanden svarede, at bestyrelsen var enig, men juraen skulle på 

plads først. 

Forsamlingen gik derefter gennem de enkelte punkter i forslaget et ad gangen. 

Pkt. 1A, 1B og 1C skal belyses nærmere. 

Pkt. 1D om støtte til fester for beboerne, pkt. 1E om legepladsen og pkt. 1F om fælles værktøj kunne ac-

cepteres uden videre. Formanden nævnte, at man tidligere havde opkrævet en beskeden brugerbetaling i 

forbindelse med fester, hvilket havde gjort det muligt at afholde sådanne aktiviteter i foreningens regi. 

Formanden spurgte, om det var nødvendigt at skrive dette eksplicit i vedtægterne. Dirigenten svarede, at 

der ikke skete noget ved at inkludere det. Det var dog stadig nødvendigt at have to tredjedele af beboerne 

for at kunne ændre vedtægterne. Bestyrelsen oplyste, at man havde talt sig frem til, at 103 ud af 193 huse 

var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var dermed ikke fremmødt de krævede 2/3 af beboerne. 

Formanden tilføjede, at det i så fald var et krav, at der blev gennemført en ekstraordinær generalforsam-

ling. Det ønskede bestyrelsen ikke for nærværende på grund af det ekstra arbejde, det ville medføre. I 

stedet foreslog han, at man arbejdede videre med en juridisk analyse til behandling på næste ordinære 

generalforsamling  

Generalforsamlingen tog dette til efterretning. 

Derudover kunne formanden oplyse, at bestyrelsen ville følge punkt 1D, 1E, og 1F i forslaget, uanset at 

de ikke var skrevet ind i vedtægterne. 

(52) spurgte om bestyrelsen havde økonomiske midler til at få udarbejdet det juridiske responsum. For-

manden bekræftede, at det havde man. 

d) Forslag fra Åbrinken 74 om vedligeholdelse af Åbrinkens hovedvandforsyning 

Forslaget var betinget af, at forslag 1c blev vedtaget, så da forslag 1c blev forkastet, bortfaldt forslag 1d. 

http://www.aabrinken.dk/


Åbrinkens Grundejerforening i Brede 

 
 

www.aabrinken.dk 

e) Forslag fra Åbrinken 39 om afsætning af den nuværende bestyrelse 

Forslagsstiller havde forladt generalforsamlingen, da forslaget skulle behandles. 

Dirigenten foretog derfor en afstemning om forslaget ud fra den foreliggende tekst. Der var ingen, der 

stemte for forslaget, som dermed blev forkastet. 

6) Valg til bestyrelsen  

Alle medlemmer af den siddende bestyrelse havde tilkendegivet, at de var villige til at modtage genvalg. 

Dirigenten spurgte, om der var andre interesserede kandidater. Kirsten Ølgaard (58) og Niels Holm (30) 

meldte sig. 

Dirigenten konstaterede, at der hermed var opstillet 8 kandidater. Ifølge foreningens vedtægter skal be-

styrelsen bestå af 5-7 kandidater. Niels Holm (30) meddelte derefter, at han var villig til at deltage i be-

styrelsen som suppleant.  

Der var ikke yderligere kandidater, så følgende medlemmer blev valgt uden kampvalg: 

• Henrik Brade (4) 

• Christian Jebjerg (23)  

• Klaus Weber (61) 

• Rune Jacobsen (69)  

• Vibeke Barkentin (177) 

• Nana Quistgaard (193) 

• Kirsten Ølgaard (58) 

Og suppleant Niels Holm (30). 

Bestyrelsen vil konstituere sig efter generalforsamlingen. 

7) Valg af to revisorer  

Foreningens revisorer var Anne-Mette Rich (95) som intern revisor og firmaet Grant Thornton som 

ekstern revisor. 

Begge var villige til at modtage genvalg og blev valgt. 

8) Valg af revisorsuppleant 

Foreningens revisorsuppleant var Thomas Faartoft (153). 

Han var villig til at modtage genvalg og blev valgt. 

9) Eventuelt  

Mikrofon til fremtidige generalforsamlinger 

(223) foreslog, at bestyrelsen sørgede for, at der var mikrofon og højttaler i lokalet til fremtidige general-

forsamlinger, da akustikken gjorde det svært at høre alle talere. 
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Tak til bestyrelsen 

(59) takkede bestyrelsen for det store arbejde, de lagde i arbejdet til foreningens bedste. Dette udløste en 

stort og langvarigt bifald. 

Afslutning 

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen hermed var udtømt og afsluttede generalforsamlingen. 

Formanden takkede de tilbageværende husejere for en god generalforsamling og for den udviste tillid. 

Han konstaterede endvidere, at det var en meget velfungerende bestyrelse, og at man var glad for den 

opbakning til arbejdet, som man fornemmede. 

 

Således passeret: 

 

Lyngby d.     /12 - 2022 

  

Åbrinken, d.   /12 - 2022 

 

 

 

 

 

  

Thomas Damsholt, Advodan, dirigent  Rune Jacobsen, Åbrinken 69, formand 

 

 

 

Efterskrift 

Den nye bestyrelse har konstitueret sig 

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig som følger: 

• Rune Jacobsen (69) - formand 

• Christian Jebjerg (23) - kasserer 

• Henrik Brade (4) 

• Klaus Weber (61) 

• Vibeke Barkentin (177) 

• Nana Quistgaard (193) 

• Kirsten Ølgaard (58) 

• Niels Holm (30 ) - suppleant 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 
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