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Referent: Elizabeth Hjortborg 

Foto: Fastelavnsfest 2014 
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Hellerup 16. marts 2014 

 

Til medlemmerne. 

Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: 

 

Onsdag den 26. marts 2014, kl. 19.30 

i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. 
 

Bestyrelsen gør opmærksom på at fuldmagter kun kan gives til personer, der er arveberettiget til ens 

lejemål iflg. vedtægternes § 26 og § 15. Desuden vil det kun være indehaver af grundfondsbeviset og 

dennes ægtefælle/samlever, der har adgang. 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

 

2. Bestyrelsens beretning v/ formanden 

 

3. Fremlæggelse af driftsregnskab og status til godkendelse v/ regnskabsføreren.  

Regnskabet bedes medbragt. 

 

4. Fastsættelse af kurs på grundfondsbeviser, jf. vedtægternes § 6. 

 

5. Valg til bestyrelsen. 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Mette Fjeldsted og Jens Milbrat er på valg. 

Begge er villige til genvalg. 

 

6. Valg af 3 suppleanter.  

Søren Lønstrup, Peter Mortensen og Ulla Bang er villige til genvalg. 

 

7. Valg af revisor. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co.  

 

8. Budget for indeværende år v/ regnskabsføreren. 

 

9. Indkomne indlæg fra beboere: 

Ordet gives til: 

1. Ulla Bang, Ry 62 

Fugleliv i Studiebyen. 

2. Lise Hjortborg, Ry 68 

Beplantning mv i Studiebyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

10. Indkomne forslag: 

1. Anne Berglund, Ry 72 

"Ejendomsskatter og de deraf afledte huslejestigninger. 

Rækkehusudvalget har på sit møde den 7. januar 2014 drøftet den kommende huslejestigning på 

baggrund af de stigende ejendomsskatter, som skrevet til medlemmerne i medlemsudsendelsen i 

november 2013. 

Da mange især enlige medlemmer i Studiebyen har en stram økonomi som følge af tilbagebetaling 

af lån i forbindelse med tagudskiftningerne, er det naturligt, at det vækker forundring og bekymring, 

at der kontinuerligt kommer huslejestigninger oveni.  

Derfor var sagen om Skatteministeriets mange fejlagtige opkrævninger af ejendomsskatter da også 

til drøftelse på rækkehusmødet ud fra spørgsmålet om også Studiebyen har været udsat for 

fejlagtige opkrævninger. 

Da ingen af os kunne erindre en orientering fra Bestyrelsen vedr. dette ønsker rækkehusudvalget 

følgende: 

 

I forbindelse med hele sagen om Skatteministeriets fejlagtige opkrævninger af ejendomsskatter hos 

borgerne ønskes overfor generalforsamlingen i marts 2014 en redegørelse for følgende: 
- Har bestyrelsen undersøgt om beboerne i Boligselskabet Studiebyen igennem de sidste mange år er 

blevet opkrævet korrekt ejendomsskat / grundskyld? 

- I så fald hvordan og af hvem er dette blevet undersøgt? 

- Har enten Studiebyens revisionsfirma, advokat eller KAB været inddraget i denne undersøgelse? 

- Har bestyrelsen vurderet om ejendomsværdien på husene evt. er for høj? 

- Har bestyrelsen overvejet at klage over vurderingernes størrelse herunder grundværdien i 

bestræbelse på at nedsætte ejendomsskatten og dermed evt. få minimeret huslejestigningerne?  

Hvis ikke der er taget initiativ til at undersøge ovenstående, med inddragelse af nævnte eksperter, 

om beboerne i Studiebyen er blevet opkrævet korrekte ejendomsskatter på baggrund af korrekte 

husvurderinger igennem den seneste årrække, ønsker beboerne en undersøgelse af dette. 

Resultatet af undersøgelsen meddeles beboerne enten skriftligt, eller, hvis undersøgelsens resultat 

kræver det, ved en ekstraordinær generalforsamling. 

Endelig ønskes skemaet over skatter og afgifter af fast ejendom, hvori nævnes ejendomsværdien, 

grundværdien, grundskatteloftværdien og grundskyldspromillen m.m. i fremtiden udsendt til 

beboerne.  

 

Venlig hilsen på rækkehusudvalgets vegne 

Anne Berglund 

Rygårds Alle 72." 
 

 

 

11. Eventuelt. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

       Flemming Ekstrøm 

Formand  
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Referat: 

 

 

Flemming byder velkommen til årets generalforsamling. 

 

1. Valg af dirigent 

Flemming foreslår Jørn Jeppesen som dirigent. Han spørger om der er andre forslag, hvilket 

ikke er tilfældet. Jørn er derfor valgt. 

Jørn siger tak for valget og konstaterer at generalforsamlingen er varslet i tide i forhold til 

vedtægterne. Generalforsamlingen er derfor gyldig. 
Jørn giver ordet til formanden, der fremlægger årets beretning. 

 

2. Bestyrelsens beretning v/ formanden 

 

Jeg vil traditionen tro starte med at byde de nye medlemmer velkommen: 

 

På Rygårds Alle 113 har Sibel Christensen overtaget huset efter sin far. 

På Rygårds Alle 94 har Lasse Heilbuth overtaget huset efter sin farmor. 

På Lundeskovsvej 22 har Alexander Kamp Nielsen overtaget huset efter sin farmor. 

 

Vi byder dem alle sammen plus deres familier rigtig hjertelig velkommen i byen. 

 

Tung trafik på Rygårds Alle 

Et af de spørgsmål som har været oppe på mange generalforsamlinger gennem tiderne, er den 

gennemgående trafik på Rygårds Alle. 

Det er ikke småting af breve, der er skrevet til Gentofte Kommune om at få stoppet denne tunge 

gennemkørsel. 

Vi spurgte sidste år, som det står omtalt i referatet fra sidste generalforsamling, om ikke kommunen i 

det mindste kunne stoppe de meget tunge biler på over 20 tons. 

Svaret fik vi jo først efter generalforsamlingen og de skrev i deres afsluttende bemærkning, at det er 

planen, at når den nye Nordhavnsvej er etableret, så vil trafikforholdene omkring Tuborgvej blive 

ændret radikalt, med reduceret trafik i området til følge. 

Gentofte Kommune gennemfører årligt trafiktællinger på Rygårds Alle på grænsen til København. 

Såfremt trafiktællingerne i fremtiden fortsat viser gennemkørsel af tung trafik, kan spørgsmålet om 

den tunge trafik på Rygårds Alle drøftes på ny. 

Det var ordene fra Kommunen og jeg tror ikke vi kommer videre før til næste trafiktælling og det er 

tidligst i 2016. 

 

Støjgener 

Et af de emner, vi havde oppe på sidste års generalforsamling var støjproblemerne fra FSB's 

ejendom på Rymarksvænge, som FSB lovede os at få afhjulpet. 

Og de holdt ord. Støjen forsvandt i sommers til stor glæde for de mange beboere på Rygårds Alle's 

østside. 

 

Indbrud 

Vi har desværre igen haft en periode, hvor der har været flere indbrud i vores by. 

Rigtigt kedelig for dem, det går ud over og man har jo også fra Rækkehusudvalget prøvet at lave et 

tilbud, hvor man kunne få installeret alarmer. Det må desværre siges at det ikke blev en ret stor 

succes, da der kun var mødt 10-12 mennesker op. 

 

Men lad det være. Jeg oplever tit, når folk først har haft indbrud, så kommer de og siger, hov hvad 

var det for resten for et beslag du viste os sidste år. 
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Jeg kan kun anbefale Jer, at hvis I ikke vil investere i en alarm, og en alarm er jo ikke ensbetydende 

med at man ikke får indbrud, det vil man altid kunne, men man kan gøre det betydeligt sværere ved 

bl.a. at sikre Jeres vinduer med PN beslag. I kan slå dem op på deres hjemmeside. De har flere gode 

forslag til beslag, som med succes kan anvendes. Undertegnede har selv prøvet det. 

Men det ville også være en god ide, at hvis I ved, at I vil være væk fra huset i en længere periode, at 

I husker at fortælle det til naboerne. For at få huset til at se ud som det er beboet, så er elektroniske 

tænd/sluk ure en god ide. En radio der spiller, kan i øvrigt også sættes på et tænd/sluk ur.  

Og pas på med telefonen at I ikke siger på telefonsvarer at I er på ferie, men at I siger I ikke kan tage 

telefonen lige nu, så læg besked. 

Det er bare nogle anbefalinger. 

 

Øststien 

Jeg er af en af beboerne på øststien blevet bedt om, at jeg på generalforsamlingen vil sige noget om 

vedligeholdelsen og oprydning på øststien. 

Det vil jeg selvfølgelig gerne.  

Spørgsmålet er opstået først og fremmest på baggrund af den affaldsbunke, der har ligget i lang tid 

nede i den nordlige ende. 

Den har også irriteret mig. Allerhelst så jeg at de, der skulle fjerne det var dem, havde anbragt 

affaldet.  

Det stod ikke på Studiebyens grund og nu er den altså væk.  

Det er jo glædeligt, men hvem der har sat den der, vides ikke. Men jeg synes ikke, det er rigtigt at 

Studiebyen skal bruge penge på at fjerne affaldet. De nærmeste må vel så være de beboere der bor i 

nærheden. 

Vi har ingen vicevært. og det kan ikke være rigtigt, at Studiebyen skal ud og betale hver gang. 

Det samme gælder resten af stien. Alt hvad der ligger ned igennem stien af affald, det kommer altså 

fra beboerne på stien. Det må da i den ene eller anden ende være i Jeres egen interesse, at I er med til 

at holde området. 

Hvis der skal noget beskæring eller lignende til, så vil Boligselskabet da gerne gå ind i det. 

Men ellers synes, vi at det må være beboerne, der selv skal holde området rent og pænt, ligesom vi 

kan sige også gælder for veststien. 

 

Man har pligt til at holde det, der ligger uden for hegnet og det gælder sådan set alle vegne at alt, der 

gror uden for hegnet fjernes, ligeledes som det gælder for fortovet  

 

Jeg har ladet mig fortælle at det fra tidligere tid var normalt, at man på øststien havde en 

arbejdsweekend og det kunne være det var noget Rækkehusudvalget kunne tage op igen. 

 

Vedligeholdelse 

Det er til bestyrelsens store glæde, at langt, langt de fleste af vores boliger er rigtig pænt 

vedligeholdt. 

For at hjælpe med dette har bestyrelsen fået lavet en ny tilsynsrapport, hvori vi prøver at se lidt 

længere ud i fremtiden hvad der kræves på de enkelte huse. 

I den forbindelse vil det også være naturligt, at komme ind på vores vedligeholdelseskonti. 

 

Studiebyens vedligeholdelseskonto-ordning blev oprindelig til, for at kunne hjælpe med til at 

finansiere større udvendige vedligeholdelsesarbejder, som f.eks. udskiftninger af døre, vinduer, 

skorsten eller reparation af tag m.v. 

Det skal pointeres, at dette stadig er hovedformålet med kontoen. 

Der udbetales i dag også penge fra kontoen til indvendige arbejder, når den årlige besigtigelse af 

husene ikke viser krav om udvendig reparation eller vedligeholdelse. 

Der kommer for de fleste medlemmers vedkommende kr. 4.800,- ind på kontoen om året, det vil 

f.eks. betyde, at hvis skorstenen skal skiftes, så skal der spares op i 4-5 år på kontoen. 
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Derfor anbefaler bestyrelsen at mindre regninger betales af egen lomme, så der er penge på kontoen, 

når de dyrere vedligeholdelsesarbejder presser sig på. 

 

Arveret 

Der er flere gange blevet stillet forslag til generalforsamlingen og vi har også modtaget forespørgsler 

om arveproblematikken i forbindelse med sammenførte familier. 

Det er et svært spørgsmål at ramme rigtigt ind til og som bestyrelsen hele tiden har sagt vi vil meget 

gerne komme det i møde, vi mangler bare den rigtige opsætning. 

Bestyrelsen har nu bedt vores advokat om at komme med forslag til, hvordan vi kan løse dette. 

Vi ser meget nødigt at vi skal gå ind og ændre i selve vedtægterne, vi håber på at det kan ordnes med 

et vedtægtstillæg. 

Vi håber på at vi til næste år kan stille forslaget. 

 

Grundskat 

Bestyrelsen har fået flere forespørgsler om vi fulgte med i debatten om de mange fejl, der var i 

grundskatterne. 

Dertil er der kun at svare at hvis bestyrelsen ikke gjorde det, passede vi ikke vores arbejde. 

Når det er sagt, er der tilsyneladende ikke mange, der er klar over, hvorfor grundskatten hvert år 

stiger, da der kun er vurderinger hvert andet år. 

Op igennem 00’erne steg ejendomspriserne ganske voldsomt indtil 2007 - 2008. 

Dette bevirkede at grundskatten steg ligeså voldsomt og grundskatten var ikke omfattet af 

skattestoppet. 

Til gengæld indførte man et stop for, hvor stor stigningen i grundskatten måtte være pr. år. Det blev 

sat til max. 7% 

Men stigningens størrelse fastsættes hvert år og for i år blev den fastsat til 6,3%. 

 

Dette er begrundelsen for de store stigninger i grundskatten gav os et grundskatteværdiloft. 

Byens grunde er i dag sat til 211 millioner.  Grundskatteværdiloftet er 156 millioner. 

Det vil så sige at sætter folketinget stigningen i skatteloftet til 7% for året 2015, vil grundlaget, der 

beregnes skat af, stige med 7%, fra 156 mio. kr. til 167 mio. kr., hvilket for Studiebyen vil betyde en 

udgiftsstigning på 175.000 kr. alene på grundskatter i 2015. 

 

Hvis folketinget fortsætter denne praksis, vil stigningen i teorien fortsætte år efter år, indtil vi er nået 

op på at betale grundskyld af den til den tid gældende fulde grundvurdering. Som regneeksempel 

ville dette ved den nuværende grundvurdering, betyde en yderligere stigning på i alt. kr. 878.000 til 

3,4 mio. kr. 

 

I år 2015 skulle der ifølge SKAT komme et nyt vurderingssystem, som ville få virkning fra 2017 

eller 2018. 

Hvordan det nye system kommer til at påvirke Studiebyens grundvurdering, er umuligt at sige pt.  

 

Der har i pressen/medierne kørt en historie, hvorefter SKAT skulle have vurderet 40% af 

vurderingerne for højt. 

Samtidig skulle 30% af vurderingerne være sat for lavt. 

 

Hvorvidt Studiebyen hører til den ene eller den anden kategori er ikke nemt at sige, men det er 

bestyrelsens opfattelse, at der ikke forekommer nogen betydelige afvigelser for os, i hverken den ene 

eller den anden retning. 

 

I 2011 sendte vi en klage over en konkret vurdering til Skat som vi fik svar på i marts 2012. Vi fik 

ikke medhold, og bestyrelsen var enige om ikke at gå videre til skatteankenævnet, da vi vurderede at 

chancen for at få noget ud af det var minimal – så ville vi hellere spare en større udgift til advokater 

m.v.  
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Studiebyen har hjemme i Gentofte Kommune, som er et af de dyreste steder i landet at købe hus i, og 

som deraf de meget høje vurderinger. 

 

Økonomi 

Vi har en sund økonomi og for at have den så må udgifter og indtægter følges ad.  

I medlemsinformationen fra november var vi desværre, ved en misforståelse, kommet til at 

formulere os forkert, så det kom til at se ud som om reguleringen af vores boligafgifter kun var 

affødt af stigende ejendomsskatter. Det er naturligvis de samlede ændringer i selskabets indtægter og 

udgifter der lægges til grund for regulering boligafgiften – vi beklager den misvisende formulering. 

 

Vores huse nærmer sig de 100 år. Med alderen følger der naturligvis flere opgaver, og udover 

sætningsskader, hvor der er et par store der presser sig på, så er der også små sætningsskader, som vi 

dog har en god opfølgning på løbende at få udbedret. 

 

Men dertil kommer der kloakskaderne, som på bare 1 år er blevet mere end 5-doblet i udgifter på 

trods af, at vi får vel dækket omkring 50% af udgifterne af forsikringsselskabet. 

Som regel bliver skaderne på kloakker opdaget på grund af spor efter rotter, eller folk har haft rotter 

inde i husene. 

Vi må se i øjnene at kloakrørene ikke vil blive ved med at være i orden fremover. Bestyrelsen har 

haft meget kig på i særdeleshed rækkehusene, hvor hele rørledningen ligger på vores grund.  

 

På vestsiden i forhaverne og på østsiden i baghaverne – vi har her også vandrør liggende. 

Med hensyn til vandrøret ved vi allerede, at ventilerne er rustet fast og vi har de seneste 3 år haft et 

brud på røret hvert år. 

Vi ved ikke, hvornår vi kan blive nødt til at udskifte rørene, enten fordi skaderne bliver for store eller 

at vi bliver pålagt at få dem lavet. Og det vil ikke være en uvæsentlig udgift. 

Da vi i Studiebyen ikke bare kan gå ud og låne penge, såsom som vores regler er skruet sammen, så 

er vi nødsaget til at have noget på kistebunden, for at kunne klare det her. 

Vi kan ikke bare spare, for vi kan spare det ene år til f.eks. hensættelse til fonden, hvad så med næste 

år, når skatteforhøjelser kommer eller andre ting. Vi er nødsaget til at se til at vores indtægter hele 

tiden følges ad. Det er nok det man kalder rettidig omhu.  

 

Et sted, hvor vi er ret overbevist om at vi kommer til at spare penge er på forsikringen. Vi forhandler 

i øjeblikket med hele 4 forsikringsselskaber og de 3 af dem har tilbudt os en betydelig lavere præmie 

men det skal altså også svare til at vi stadigvæk er dækket som vi er i dag, ellers kan det nok være 

lige meget. 

 

Fester 

2013 var også året hvor vi havde Studiebyfest og som sædvanligt havde arrangørerne lavet et 

fantastisk stykke arbejde med underholdning for børn og voksne. 

Vi siger festkomiteen rigtig mange tak og glæder os til hvad de finder på til næste års fest. 

 

Fastelavn: 

Jeg vil også takke Søren, Nicolai og Rikke for deres fine fastelavnsfest i februar for børn og voksne. 

 

Loppemarked: 

Og så må vi ikke glemme at takke Mette og Elizabeth for den gode tradition med det årlige 

loppemarked.  

 

 

OG HERMED VIL JEG OVERGIVE BERETNINGEN TIL GENERALFORSAMLINGEN! 
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Jørn udbeder sig korte bemærkninger til beretningen.  

Jesper Kamp Nielsen, Lu 26, kommenterer at der er affaldsindsamling i uge 17. Gentofte Kommune 

og naturstyrelsen har taget initiativ til det og alle kan være med. 

Henrik Elborough, Lu 23, fortæller om indbrud. Der kører biler rundt som ikke er kendt i Studiebyen 

og der er set folk, der går ind i indkørslerne og kigger. 

Han har set advarsler på FB som beskriver at man er begyndt at markere postkasserne med røde 

prikker, da det signalerer at der er fri bane. Dette kan man være opmærksom på. 

Henrik Elborough kommenterer også de gamle kloakker og spørger om det måske kan være en ide at 

udskifte det hele nu. Hvor mange millioner vil det koste? Kan vi spare sammen til det? Eller låne til 

det? Henrik spørger også om vandrørene er i ligeså dårlig stand som kloakrørene.  

Flemming svarer mht vedligeholdelse af kloakkerne at det bliver dyrt. Han tør slet ikke tænke på 

økonomien. Specielt pga rækkehusene på østsiden, hvor vandledningerne ligger på byens grund. 

Vandrørene er dog ikke lige så ringe som kloakrørene.  

Flemming svarer at hvor der bliver gravet op, bliver der også skiftet ud. 

Flemming svarer på Jespers kommentar. Det var Flemmings mening at foreslå selv samme event 

senere på mødet, da det er relevant. 

 

Jørn spørger om der er nogen der ønsker at være stemmetællere. 

Jesper Kamp Nielsen og Annette Bech melder sig. 

 

3. Fremlæggelse af driftregnskab v/ regnskabsføreren 

Søren får ordet og fremlægger regnskabet og udbeder sig korte spørgsmål. Der er hverken 

kommentarer eller spørgsmål.  Dermed er regnskabet godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kurs på grundfondsbeviser. 

Flemming foreslår at kursen fastholdes uændret til pari. Der er ingen indvendinger og kursen er 

dermed accepteret. 

 

5. Valg til bestyrelsen. 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Mette Fjeldsted og Jens Milbrat er på valg. 

Begge er villige til genvalg. 

Jørn spørger om der er andre der stiller op. Det er der ikke. Mette og Jens er derfor genvalgt. 

 

6. Valg af 3 suppleanter.  

Søren Lønstrup, Peter Mortensen og Ulla Bang er villige til genvalg. 

Jørn spørger om der er andre forslag. Det er der ikke, men der skal stemmes alligevel for at fastslå  

rækkefølgen. De 3 rejser sig og præsenterer sig kort, så alle ved hvem de er.  

 

Jørn fortæller at der er 41 stemmeberettiget og alle har stemt. Det fordeles således: 

Søren 26 

Peter 8 

Ulla 7 

 

7. Valg af revisor. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co.  

Flemming foreslår genvalg af Aaen & Co. 

Jørn spørger om der er andre forslag. Det er der ikke. Aaen & Co er derfor genvalgt. 

 

8. Budget for indeværende år v/ regnskabsføreren. 

             Søren Fremlægger budgettet. 

Der er hverken kommentarer eller spørgsmål til budgettet. 
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9. Indkomne indlæg fra beboere: 

Jørn giver ordet til: 

 

1. Lise Hjortborg, Ry 68 

Beplantning mv i Studiebyen. 

"Jeg ønsker at skærpe opmærksomheden hos medlemmerne af Studiebyen med dette punkt, da 

mange træer i haverne samt på Rygårds alle er blevet plantet i 1921 eller årene lige derefter. 

Disse træer er nu så høje, at de er blevet til skovlignende træer, og er til betydelig gene rent 

skyggemæssigt, ikke blot for de direkte naboer, men for et helt område af naboer og genboer.                                                                                                                    

Desuden er der en fare for, at disse træer kan volde store skader på beboelser og udhuse, hvis de 

vælter eller grene brækker af under en storm.                                                                   

Man kan ikke være sikker på, at forsikringen vil betale de forvoldte skader, som evt. er sket på 

andre beboelser end ejerens af træet, hvis træet ikke er blevet passet. 

Derfor en opfordring til, at de høje træer enten bliver beskåret kraftigt eller fældet.          

Selv om træet en gang er blevet beskåret, vokser træet videre.                                                       

Ansvaret ligger hos ejeren af træet, så man må selv holde øje med, at det ikke igen bliver for 

højt. Og gøre noget ved det. 

Tonen ved henvendelser fra naboer og genboer ang. træer, som er til gene, skal holdes på et 

venligt plan fra såvel afsender som modtager. 

Hække og skel mod sti og vej skal også renses for vækster og træer af medlemmet selv. 

Fra Brugervejledning for beboerne i Studiebyens rækkehuse fra januar 2005 og 

revideret i maj 2013. 

Beplantning af haverne.  

Rækkehusenes haver er sm   og derfor ikke egnede til meget store træer og buske, der skygger, 

også hos din nabo. 

Når haven anlægges og beplantes, bør du derfor tænke p   om din na o kan    sol i  aven  

Undgå store og   je tr er med en om angsrig  lad- eller n lemasse   angs det nordlige  egn   r 

ikke plantes vækster, der bliver højere end 2,2 meter, med mindre man er enig med naboen om 

andet.  

Frugttræer og buske, der st r t t ved  egnet  og spe ielt det nordlige  egn  skal beskæres og 

holdes nede, så de ikke danner en kompakt mur til gene for naboen.  

Og fra Ordensreglement for Boligselskabet ”Studiebyen” fra 1921 og 1979. 

Der står under alm. bestemmelser for haverne, at ingen træer og buske må være så høje, at de er 

til gene for naboerne. 

Og under Generelt, at man bør vise gensidigt hensyn og tolerance." 

 

Flemming kommenterer at han er enig i Lises opfordring og at Jesper Kamp Nielsens forslag fra 

tidligere på aftenen, kan være relevant her. 

Flemming afleverer en skrivelse til Lise om REN by. 

 
2. Ulla Bang, Ry 62 

Fugleliv i Studiebyen. 

"Jeg har, med tristhed, bemærket at der ikke er ret mange småfugle her i byen. Fra mit 

køkkenvindue, har jeg til gengæld bemærket, at allikerne formerer sig lystigt i genboernes 

skorstene. Der er nu rigtig, rigtig mange, og jeg ville gerne, om man fik lagt en flise på de 

skorstene der ikke er i brug, eller køber en allikerist. Den fås hos skorstensfejeren, der også 

isætter den, dette koster ca. 700,-.  Jeg synes det ville være kedeligt hvis vi fremelsker en 

allikekoloni her i byen.  

 

Anne-Marie Kjærsgård, Lu 27, tilføjer at der er ved at være et skadeproblem. 

Jan Voltelen, Ry 70, tilføjer at ved at beskære de høje træer, så vil problemet blive løst af sig 

selv. 
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Meyer Lu 19 fortæller om fuglene over byen. Der er traner og de fortjener at man ser dem.  

Jan Stærk, Ry 68, ønsker at skærpe opmærksomheden omkring de nye skraldespande. Disse bør 

spules ind i mellem for ikke at komme til at lugte når vi når sommervarmen. 

 

10. Indkomne forslag: 

1. Anne Berglund, Ry 72 

Jørn beder Anne Berglund om at præsentere sit forslag. 

Anne fortæller at man på rækkehusudvalgsmøde har talt om skatten og den stigende boligafgift. 

Anne vil gerne sikre sig at Studiebyen ikke betaler for meget i Skat og dermed betaler for meget i 

boligafgift.  

Hun fortæller at der er mange boligselskaber der har klaget som har fået medhold og dermed store 

besparelser. Vi kan evt. undersøge det hos Rafn og Søn som har specialiseret sig i disse sager og som 

siger at 3 ud af 4 vurderinger er forkerte. Rafn og Søn har kørt omkring 8000 sager, hvilket har 

medført udbetalinger på over kr. 1 mia indtil videre.  

De sager hvor de mener, der er begået fejl i, vælger de at køre videre til Skat. 

De sager hvor de mener, der ikke er noget at komme efter, lader de ligge. 

 

Anne beder også om at der fremover vil komme vurderingssedler ud på hvert enkelte hus, som der 

har gjort indtil 2009.  

Flemming fortæller at vi ikke længere får en vurderingsseddel. Der kommer kun én samlet seddel 

med én stor vurdering. Dette blev ændret ifm. det store lån til udskiftning af tage. Det viste sig 

nemlig at vi var registreret forkert. Ved rettelsen blev vores vurderingssedler ændret til 1en samlet 

vurdering. Flemming har den med og alle kan komme og kigge på den, hvis de vil.  

 

Flemming svarer på Annes indslag. Han siger at når man skal klage til Skat, så skal man have noget 

at have det i og det mener han ikke at vi har. 

Flemming har en oversigt over de grunde der er solgt i området. Han fortæller at Studiebyens grund, 

er den lavest vurderet af alle i området. Han nævner tallene på de forskellige grunde i området og de 

andre ligger væsentligt højere. 

 

Vi kunne godt sætte en revisor til at foretage en undersøgelse, men det ville muligvis nok være 

penge ud af vinduet. 

 

Anne spørger Flemming om de tal han står med, er verificerede. Hun ville meget gerne have haft de 

tal inden i aften, så man havde haft en chance for at kigge ordentligt på det. 

Anne har tillid til bestyrelsen og tror fuldt ud på at de gør deres arbejde, men hun ønsker dog 

alligevel at fastholde sit forslag for at få bekræftet om vi betaler for meget, tilpas eller for lidt. 

 

Jan Voltelen siger at eftersom Studiebyen er bevaringsværdige og at byen er bygget på mosegrund, 

er dette yderligere grund til at få foretaget denne undersøgelse. 

 

Henrik Elborough siger at der ikke er den store risiko ved at tale med Rafn og Søn. De tager kun de 

sager som de mener de kan vinde, da de kun tager honorar af det vundne. De vurderer sagen kvit og 

frit. 

 

Søren Eriksen fra bestyrelsen siger at han ikke kender ordningen omkring den gratis ordning. Dog 

mener han at den lyder den lidt for god til at være sand. Han siger også at det stadig vil være en 

risiko. En klage til Skat, kan ende ud i en forhøjelse og dette skal betales over vores boligafgift. 

Den risiko skal der tages hensyn til.  

 

Anne Berglund siger at risikoen først er der når vi henvender os til Skat. Vi kan jo tage kontakt til 

Boligselskabet Lejerbo og høre hvad de har gjort og hvad har de har fået ud af det. 
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Hun pointerer at henvendelsen til Skat ikke skal ske før vi er sikre i vores sag. Hun ønsker stadig at 

der skal stemmes, da der er pensionister i byen, der sidder virkelig hårdt i det med den stigende 

boligafgift år efter år. 

 

Søren Eriksen er helt med på at alle har en begrænset økonomi og ønsker naturligvis ikke at hæve 

boligafgiften mere end højst nødvendigt. 

Han supplerer med at vi skal have en grundværdinedsættelse på mindst 155 mio for at vi kan mærke 

det.  

 

Henrik Weber siger at der jo ingen risiko er ved at få det undersøgt. Det er ikke dyrt og kan jo ende 

med en nedsættelse. 

Hvis det viser sig at der ikke er noget at komme efter, så lader vi det ligge, men kan vi få det nedsat, 

så er det jo fint. 

Han fortæller at der ikke er nogen grundværdi, der er større end den samlede værdi og der er dermed 

ingen risiko.  

Måske vil resultatet blive som Flemming siger, men så er det i det mindste undersøgt og alle har fået 

ro i sindet. Vi kan lige så godt være sikre. 

 

Der stemmes og stemmerne fordeles således: 

Ja: 26 

Nej: 14 

Blank: 1 

 

Bestyrelsen er dermed pålagt at undersøge. 

 

11. Eventuelt. 

Lise Hjortborg fortæller at hun nu har læst om den fælles oprydningsdag. Det er om 1 måned og der 

skal findes et fælles opsamlingssted. Lise vil skrive noget om det og få det lagt på hjemmesiden. 

 

Annette Bech, Ry 58, taler om snerydning gennem årene. 

Hun mener ikke at der er så meget sne mere og at byens snerydder dermed får for mange penge. Hun 

har talt med en kommunalt ansat. Han får ikke penge for at stå stand-by. Til gengæld får han en høj 

timeløn når han er ude. Hun mener at det også må kunne betale sig at gøre det sådan i Studiebyen.  

Fleming svarer at det ikke er så meget han får for at stå til rådighed. Til gengæld får han ekstra for at 

salte når han har fejet. I år har der ikke været så meget sne. Sidste år var der rigtig meget. 

 

Annette Bech spørger også om hvornår asfalten på vejene bliver ordnet. 

Bumpene ved Ry 56 og 79 er måske lavet forkert. Det larmer hver gang en bil kører over. Ikke kun 

når der køres for hurtigt. 

Flemming svarer at vi ikke har noget med vejene at gøre, men at asfalten gerne skulle blive lavet på 

et tidspunkt. 

Mht bumpene, så må bilerne køre ordentligt. 

En beboer fortæller at når man har gravet asfalten op, så skal det minimum ligge et år, før man kan 

lægge ordentlig asfalt. 

 

Anne Berglund synes også at snerydningen er enorm og at man i bestyrelsen kan lede efter en 

medarbejder der kan rydde sne om vinteren og rydde grønt om sommeren. 

 

Henrik Elborough mener ikke at snerydningen kunne være et job for en pensionist, men at det måske 

kan lægges ud på lidt flere personer. 

 

Anne Marie Kjærsgård kan godt lide at der er en stor maskine, der kommer og rydder. 
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Annette Bech fortsætter. Hun har observeret et skilt om at store køretøjer ikke må dreje til højre fra 

Tuborgvej ned ad Rygårds Alle, men at de så bare kører videre og derefter ned af Rygårds Alle ad 

Lundegårdsvej. 

 

Annette Bech også mener at den årlige fastelavnsfest, som byen betaler, skal laves om til at den 

bliver betalt af de forældre og bedsteforældre hvis børn deltager. 

Annette undrer sig over de høje telefonregninger i bestyrelsen, men har nu forstået at det ikke kun er 

telefoner, men også internet som Søren forklarede tidligere. 

 

Mogens Brandt, Ry 111, taler om den tunge trafik. Han har lagt mærke til at lastbilerne har en fast 

rute. De kommer fra Tuborgvej og drejer til højre. Mogens har fundet ud af at det ikke er biler, der 

har et ærinde på vejen. Det er biler, der bruger Rygårds Alle som en gennemkørselsvej fordi det er 

lettere for dem.  

Mogens kommenterer også på træerne. 

Der er et rigtig stort grantræ på Rygårds Alle. Der bor rigtig mange fugle i træet, hvilket bevirker at 

der er utroligt mange fugleklatter på fortovet. Der bliver sjældent fejet på det stykke fortov. Det ville 

være rart hvis netop dét træ, kan blive beskåret. 

 

Jan Voltelen kommenterer yderligere på bilerne Rygårds Alle. Han tænker om noget af trafikken 

kunne afhjælpes ved at udskifte de firkantede skilte med 30 km/t, med runde skilte, hvor der står 40 

km/t. Ydermere kunne man opsætte skilte med maxvægt på 12 tons. 

 

Flemming svarer at kommunen ikke vil gøre noget som helst omkring trafikken på Rygårds Alle – 

desværre. 

Flemming svarer på kommentarerne omkring snerydningen. Der er nogle omkostninger ved at ordne 

det selv. Der skal ansættes folk, som skal forsikres. Vi skal have maskiner, som skal forsikres og 

som desuden også skal have et sted at være parkeret. Og hvad når den ansatte er syg? 

Han forudser også at der vil være problem med den ansatte om sommeren. Beboerne vil hurtigt 

kunne komme ud i en problematik om at der bliver lavet mere andre steder i byen end hos dem selv. 

 

Flemming kommenterer også på Annettes ønske om fastelavnsfesten. Der er flere voksne end børn 

og Annette er også velkommen. 

 

Thea Garder, Ry 88 siger at eftersom husene er bevaringsværdige kunne det måske være en 

mulighed at bruge en instans udefra. Evt. Naturfredningsforeningen. 

Flemming svarer at vi godt kan prøve.  

 

Jan Torp Andersen, Sø 23, siger at han sætter stor pris på fastelavnsfesten. Han ser det som en 

mulighed for at tale med de andre beboere i byen og har stor glæde af det. Han støtter op om at 

bibeholde traditionen. 

 

Ida Meyer, Lu 19, siger at vi også kunne bruge foreningen "Gamle Bygningers Bevaring".  

 

Kisser, Ry 102, spørger ud i forummet hvorfor folk ikke bruger markedspladsen på Studiebyens 

hjemmeside. Hun har haft nogle ting til salg utroligt billigt, men var til sidst nødt til at benytte sig af 

Den Blå Avis. 

 

Kisser fortæller også om digital post til de ældre. Hvis man ikke ønsker digital post, så kan man 

sagtens fravælge det. Man skal blot henvende sig på kommunen og underskrive et papir. På den 

måde slipper man også for at skulle anskaffe sig en computer. Ordningen kan strække sig ud over 2 

år.  
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Jan Voltelen spørger hvad indstillingen er til at opsætte en varmepumpe. 

Flemming svarer at rækkehusene får et nej fra bestyrelsen, da der er for meget støj til gene for 

naboerne. Det ville kun være enderækkehusene, der kunne have muligheden. Desuden skal alle søge 

om lov før opsætning. Det er heller ikke altid hensigtsmæssigt i de andre huse. 

 

Ole Okkels, Lu 32, siger at man ved varmepumpe ikke sparer fremfor fjernvarme. 

Varmepumper koster 50 øre pr kWh og fjernvarme koster 35 øre pr. kWh. 

 

 

Flemming takker dirigenten for god ledelse og forsamlingen for god ro og orden.  

Han ønsker Mette og Jens samt suppleanterne tillykke med genvalget. 

 

 

 

 

Referatet er godkendt d. 11. april 2014.  
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