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”Så længe stod stilladset 

der jo heller ikke…”  
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Hellerup 16. marts 2011 

Til medlemmerne. 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: 

 

Tirsdag den 29. marts 2011, 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. A. Fremlæggelse af driftsregnskab og status til godkendelse v/ regnskabsføreren.  

     (Regnskabet bedes medbragt).  

B. Byggeregnskab v/ formanden 

 

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

 

5. Valg af bestyrelsesformand 

A. Flemming Ekstrøm er villig til genvalg 

 

6. Valg til bestyrelsen. 

A. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Søren Eriksen og Jannie Christiansen er på valg. 

Begge er villige til genvalg. 

 

7. Valg af 3 suppleanter.  

Jens Milbrat, Peter Mortensen og Niels Clausen er villige til genvalg. 

 

8. Valg af revisor. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co.  

 

9. Budget for indeværende år, 2011 v/ regnskabsføreren. 

 

10. Indkomne forslag: 

A. Forslag om ens postkasser i Studiebyen / Lise Hjortborg, Ry 68 m.fl. 

Efter den nye postlovs bestemmelser skal alle have flyttet postkasserne ud i skel mod vej 

senest 1. januar 2012. 

Det vil blive en markant forandring i udseendet af byen, da vi jo alle har postkasserne inde 

ved hoveddøren. 

De ses derfor ikke i gadebilledet som det er nu. 

Jeg henviser til reglerne for opsætning af de nye postkasser og henviser endvidere til billeder 

fra Post Danmarks hjemmeside: www.nypost.postdanmark.dk. De viser tydeligt, hvor 

forskelligt det ser ud, selv om der er to hvide postkasser sat op ved siden af hinanden.  

Det kan hurtigt blive rodet at se på, hvilket vil være ærgerligt i Studiebyen. Vi ønsker jo alle 

at vores by skal fremstå så pæn som muligt. 

1. Jeg/vi fra rækkehusene (i henhold til vort møde den 5. januar d.å.) foreslår derfor, at vi 

i hele Studiebyen etablerer ens postkasser.  

Dette begrundes med, at mange forskellige typer postkasser generelt vil skabe et grimt og 

forvirrende indtryk i gadebilledet. 

http://www.nypost.postdanmark.dk/
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Det vil vel nok være synd i forhold til alle vore nye tage og vinduer, som giver så pænt et 

indtryk af Studiebyen. 

2. Vi anmoder bestyrelsen om at foreslå 3 forskellige typer godkendte postkasser, der kan blive 

taget endelig stilling til.  

(Evt. på generalforsamlingen, hvis punkt 1 bliver vedtaget.) 

3. Vi anmoder også bestyrelsen om at indhente 3 tilbud for opsætning af postkasserne. 

Det vil betyde, at de alle kommer til at sidde ordentligt og i samme højde. 

Vi kan lige så godt få det gjort ordentligt fra starten, så vi ikke står i en situation om 5 år med 

skæve eller vakkelvorne postkasser.  

De skal jo sidde der i mange år ud i fremtiden.  

Med venlig hilsen Lise Hjortborg samt andre rækkehusbeboere fra mødet den 5. januar d.å.: 

 

 

 

 

11. Eventuelt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

                      Flemming Ekstrøm 

Formand 
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Referat af Studiebyens ordinære generalforsamling tirsdag d. 29. marts 

2011 kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. 
 

Formanden byder velkommen til generalforsamlingen. 

 

12. Valg af dirigent 
Formanden foreslår at generalforsamlingen vælger Jørn Jeppesen som dirigent og spørger om der 

er andre forslag. Der er ingen andre og Jørn Jeppesen er derfor valgt som dirigent.  

Dirigenten takker for valget og får overrakt et sæt vedtægter, indkaldelsen samt det reviderede 

regnskab.  

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt i tide og dermed er lovlig. 

Dirigenten spørger om alle med grundfondsbevis har fået udleveret en kuvert med stemmesedler.  

Han spørger derefter om der er nogen der frivilligt ønsker at være stemmetællere. Karen 

Strandgård og Christina Antonsen melder sig. 

 

13. Bestyrelsens beretning v/ formanden 

”Jeg vil traditionen tro, starte med at byde de nye medlemmer velkommen: Anker Bjørn Josefsen 

på Rygårds Alle 78 og Christopher Eriksen på Sømarksvej 27. 

 

STUDIEBYEN 90 ÅR 

I aften er det så den 90. ordinære generalforsamling i Studiebyen, som bekendt blev stiftet den 25. 

april 1921. 

Os, der i dag, er så heldige at bo i Studiebyen har meget at takke de meget fremadseende 

igangsættere, med KAB’s daværende direktør Boldsen i spidsen. 

Indtil 1927 blev der oprettet i alt 11 parlamentariske selskaber, hvoraf Studiebyen som bekendt er 

det ene. 

Selskabets vedtægter, som også denne generalforsamling kører efter, er ikke ændret siden 1923. 

Det må da siges at være godt arbejde der blev gjort dengang. 

På en tidligere generalforsamling fortalte jeg at Grundejernes Investeringsfond ville lægge sag an 

mod de parlamentariske selskaber med krav om at også de skulle indbetale til Grundejernes 

Investeringsfond. 

Dette krav blev den 14. februar i år, afvist af Landsretten med henvisning til selskabernes 

vedtægter, som i øvrigt er rimelig ens for alle selskaber. 

Med andre ord er vor vedtægter fuldt gyldige - også i retten. 

På 90 års dagen den 25. april, skal jeg opfordre alle, der kan om at hejse flaget for at markere 

dagen. 

Den 20. august vil vi fejre 90 året med en Studieby fest. 

 

FJERNVARME 

De fleste har sikkert hørt eller læst om, at Gentofte Kommune er i gang med at udbygge 

fjernvarmenettet til at omfatte det meste af kommunen. 

Flere medlemmer har da også spurgt bestyrelsen om hvornår det sker og om bestyrelsens 

indstilling til fjernvarme. 

Bestyrelsens indstilling til fjernvarme er særdeles positivt. Vi ser gerne at fjernvarmenettet 

kommer til Studiebyen. Det er bestyrelsens planer, at der til alle huse i byen indlægges 

stikledninger. Dog sådan at der ikke bliver tilslutningspligt, før end et beboerskifte. 

For at fjernvarmen kommer til et område, skal der være en tilslutningsprocent på mellem 50-60 

for at det kan betale sig for kommunen at etablere fjernvarme. 

Det er kommunens planer at fjernvarmen i vort område bliver etableret i 2013. 

Hvad er så fordelene ved fjernvarme: 

1. Det siges at et hus, som det jeg bor i, vil der kunne spares ca. kr. 9.000,- om året i forhold til 

gasvarme. 

2. Vi er med til at nedsætte forureningen og nedsætte CO2 udslippet. 

3. Oliefyr bliver sandsynlig ikke tilladt opsat eller udskiftet efter 2017. 



 5 

Det næste spørgsmål er så hvad det koster: 

Stikledningen lægges gratis ind i forbindelse med at fjernvarmenettet bliver etableret. 

Fjernvarmen styres i det enkelte hus af en varmeveksler. En sådan koster ca. kr. 50-70.000,-. 

Lodrethængende varmtvandsbeholdere kan sandsynligvis kobles til fjernvarmen og ellers koster 

en ny varmtvandsbeholder ca. kr. 12.000,-. 

På nuværende tidspunkt er bestyrelsen indstillet på at finde finansiering til installation af 

varmevekslerne men ikke til vandvarmere eller til etablering af centralvarmeanlæg. 

På næste års generalforsamling fremsætter bestyrelsen et beslutningsforsalg. 

 

TUNG TRAFIK PÅ RYGÅRDS ALLE 

Der har flere gange været stillet forslag på generalforsamlingen om at få lukket for den tunge 

trafik på Rygårds Alle. Skiftende bestyrelser har da også flere gange prøvet med gode argumenter 

over for Kommunen, men som bekendt uden held, men nu er der måske håb. 

Københavns Kommune er i gang med opførelsen af den nye Nordhavnsvej som skal lede 

trafikken væk fra Tuborgvej og Vognmarksmarken. 

Den nye trafikvej over Lyngbyvej kan bevirke, at der vil blive større trafik på Rygårds Alle på 

grund af de afkørsler, der vil blive lavet. 

Det har vi fået gjort Gentofte Kommune opmærksom på og efter noget tovtrækkeri er de altså 

begyndt at indse, at der måske er noget om snakken. 

Vi holder i hvert fald gang i sagen så vi forhåbentlig kan få den tunge trafik helt væk. Vi vil i 

hvert fald ikke have mere af den. 

 

FORSIKRINGER OG KLOAKKER 

Forsikringer 

Som vi har meddelt, har vi pr. 1. januar skiftet til Tryg Forsikring på grund af mange ting men 

først og fremmest økonomisk. Prisen blev næsten halveret. 

Alm. Brand blev ved med at sætte prisen op og det har de sidste to år været godt kr. 100.000,- pr. 

gang.  

Og ikke nok med det. At få penge ud af Alm. Brand, det er virkelig noget, der kræver rigtig 

megen tid. Vi er op til et år om at få udbetalingerne fra Alm. Brand og det er der ingen, der kan 

være tjent med. Der er stadig folk der ikke har fået deres penge vedr. 14. august. 

Tryg er et meget velrenommeret selskab og der ved vi, at betalingerne kommer rimeligt hurtigt 

efter at en skade er afsluttet.  

Ydermere har Tryg samarbejdsaftaler med forskellige arbejdsgrupper. Bl.a. Ødsted, vores 

kloakfirma, som ikke behøver at skulle have taksator på. Hvis det ligger inden for et vist beløb, så 

kan de bare gå i gang. De ordner alt papirarbejdet og dermed er vi helt fri på de mindre og 

mellemstore sager. 

Alm. Brand var gået ned til kun at dække 25% men med den aftale, vi har fået med Tryg så 

dækker de 50% af skaderne på de skjulte rør, dvs. kloak- og vandrør som ligger i jorden. 

Byen dækker resten hvis skaden ligger mellem mur og hæk. Hvis skaden ligger inde i huset, skal 

den pågældende beboer dække resten. Hvis skaden er udenfor hækken, er det Gentofte Kommune 

der dækker, men det skal dertil siges at det kun er opståede skader ved skjulte rør, der dækkes. 

Jeg skal også gøre opmærksom på at termoruder der er punkteret ikke dækkes af forsikringen. 

Jeg ved godt at Alm. Brand hidtil har gjort det, men de har også strammet op på reglerne så de vil 

heller ikke længere dække det.  

Kloakker 

Med hensyn til vores kloakker, må vi nok i fremtiden indstille os på, at vi får flere og flere 

reparationer.  

Vi har haft rimelig mange her den senere tid, og det kommer altså til at koste penge og det må vi 

så bare se at få afsat på budgettet  En del af pengene kommer fra besparelsen ved skiftet til Tryg. 

Vi afsætter derfor flere penge i dag til reparationer af kloakker i vores budget og det vil vi være 

nødsaget til fremover.  
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ROTTER 

I forbindelse med kloakker er det nødvendigt også at nævne rotter. 

Vi har i det sidste års tid, haft rimelig mange rotteproblemer og for mit eget vedkommende så gik 

det altså hen og blev til et 4 måneders mareridt med ødelagte kloakker og rotter i huset, men det 

skal jeg nok lade være at trætte jer med.  

Vi må dog være forberedte på, at det giver nogle udgifter, som vi kommer til at dække.  

 

VAND 

Den 14. august 2010 fik vi vand så hatten passer bogstaveligt talt, og det var ikke småskader. Det 

løb op i omkring ca. 40 skader.  

Men denne gang oplevede vi ikke det, vi tidligere har set. Nemlig at der var nogle, der fik vand 

ind i stuerne i deres hus.  

Denne gang har det ”kun” været i kældrene.  

I skal også være opmærksom på at forsikringen ikke dækker vandindtrængning gennem vægge, 

og der er ingen tvivl om, at i takt med mere og mere ekstreme vand- og vejrforhold, så kommer 

forsikringsselskaberne til at stramme op på betingelserne eller sætte priserne ganske gevaldigt op.  

Det vil sige at alle med afløb i kælderen, skal have installeret en eller anden vandlås / 

kontraventil, for ellers risikerer vi at forsikringen ikke vil dække og det er helt tydeligt, at der 

hvor der har siddet en kontraventil, har det haft en virkning. Den har ikke taget alt vandet men 

den har i hvert fald stoppet meget af det. 

Jeg kender et tilfælde på at 2 naboer, hvoraf den ene der burde have fået mest vand ind, kun fik 

25 cm, hvorimod den anden, fik over 1 meter.  

Det er altså noget der gør en forskel.  

 

NABOHJÆLP 

Tyverier og indbrud er der desværre også mange af i Studiebyen.  

Der er nogen, der prøver at løse det på forskellige måder: 

1. At sætte alarmsystemer op. Det er dyrt, men man kan altså også sikre sine vinduer med 

forskellige tiltag. Jeg har taget en lille prøve med, som koster ca. kr. 80,- og den virker rigtig 

solid og er nem at montere. 

2. Så er der det, der hedder nabohjælp Det er når naboer aftaler at sige hvornår de er ude at 

rejse, så naboen holder øje med huset og også sørger for at smide affald i naboen skraldepose.  

3. Sørge for lys i huset på skiftende tidspunkter Der er jo i dag elektroniske ure der kan få lyset 

til at tænde og slukke på flere forskellige tidspunkter af døgnet og de er ikke ret dyre.  

4. Det der kaldes nabohjælp, er desværre ikke noget vi her kan vedtage – vi kan kun anbefale at 

naboer taler sammen og ikke mindst at vi alle, når vi ser noget mistænkelig, reagerer. 

For at vise omverdenen at vi har nabohjælp, kan I hos forretningsføreren få klistermærker til 

at sætte op på jeres døre eller lignende. 

 

ADMINISTRATION 

Der har nogle gange været stillet ønsker om, at vi måske skulle lade os administrere udefra.  

Det er gudskelov altid blevet afvist af forsamlingen, og jeg skal heller ikke gøre reklame for det, 

men kun fortælle at det nu i hvert fald er blevet endnu dyrere at blive administreret af et selskab 

udefra. 

Pr. 1. januar 2011, blev der lagt moms på boligadministration. Det er der ikke når vi har vores 

eget administrationsapparat. Alene dér ligger der 25% i besparelse. 

Af andre ting på administrationssiden, er vi jo begyndt at sende meddelelser ud elektronisk.  

Det sparer utrolig meget papir og der er allerede rigtig mange, der har tilsluttet sig og vi vil gerne 

opfordre flere til at gøre det.  

Det er ikke noget krav at tilslutte sig, men det er en rigtig god ide. 

Og da jeg nu er ovre i det elektroniske så kan jeg fortælle jer at vi pr. dags dato har fået opdateret 

vores hjemmeside.  

Det er vores forretningsfører, der har lavet den og fremover vil stå for administrationen af den. 

Der vil fremover være alle medlemsinformationer, generalforsamlingsreferater m.v. at finde på 

vores hjemmeside.  
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Desuden billeder fra f.eks. fastelavnsfesten og en markedsplads for køb og salg, samt en liste over 

byens håndværkere. 

Elizabeth har gjort et rigtig godt job. 

 

REGNSKAB 

På regnskabssiden har vi også fået lavet et nyt tiltag. Siden vi begyndte at bruge netbank til 

betalinger, så har det været umuligt at opfylde de betingelser, som ligger i vedtægterne om 2 

underskrifter på betalingerne, som det var muligt med checks. 

Vi har hidtil gjort det, at alle bilag skal være underskrevet, så der er flere, der er involveret i den 

enkelte betaling, men nu har vi via vores bank fået en netbank. Det bevirker at vores 

regnskabsfører skriver ind hvad der skal betales. Derefter går de til godkendelse på min computer 

og betalingerne er dermed gennemført med hver vores kode. 

Med andre ord kan en enkelt person ikke tømme kassen. 

 

TAGPROJEKTET 

I skulle alle sammen meget gerne nu, have modtaget regnskabet for tageprojektet, som viser at det 

trods alle de forhindringer for rækkehusområdet, vi overhovedet kunne forestille os, egentlig er 

gået hæderligt igennem.  

Jeg gennemgår regnskabet senere  

Forløbet med Hovedstadens Bygningsentreprise omkring rækkehusene, er mildest talt noget af 

det mest elendige man kan forestille sig, og ydermere så løb vi ind i den hårde vinter. 

Der har været ført møder og forhandlinger og endnu flere møder og forhandlinger og der er stadig 

mange fejl og mangler. 

Det vi lige har sendt ud til rækkehusbeboerne, hvori vi bad jer om at svare på om tingene blev 

lavet, var ikke for at genere nogen og at vi ikke havde styr på de sedler, som var kommet ind, men 

da vi har fået tilbagemelding fra entreprenøren om at tingene er udført, og at vi ved 

stikprøvekontrol finder ud af, at der stadig er mangler, så er vi nødsaget til at spørge Jer alle 

sammen igen hvad der mangler at blive lavet hos Jer og om de i det hele taget gjort noget.  

Nu er vores arkitekt i gang med at samle sammen på, hvad det egentlig kommer til at koste og så 

går vi til Hovedstadens. Der vil vi fremlægge de fejl og mangler der stadig er, og beløbet for at få 

dem udbedret. Det beløb, vil i sidste ende blive trukket fra det, vi stadig skylder dem.  

Så er der de steder, hvor der skal termografi ind. Det kommer med som en tilføjelse og det vil ske 

i løbet af meget kort tid. 

Men selve forløbet med at byggepladsen var underbemandet og at vi løb ind i en vinter, der var 

rimelig hård med 59 frostdage, det er ikke noget der er godt. En normal vinter giver ca. 19 

frostdage og entreprenøren kan kræve penge for hver eneste dag stilladset står ubenyttet hen på 

grund af hård frost i henhold til lovgivningen. Så det har vi ikke kunnet gøre ret meget ved.  

Men at de så ville have næsten kr. 60.000,- for at sende folkene hjem da overdækningen skulle 

flyttes, så var det for meget. Der var altså flere af den slags. Vi har forhandlet frem og tilbage 

med dem og vi har også fået nogle nedslag, men vi kræver altså mere end det vi egentlig i sidste 

omgang aftalte med dem da vi finder ud af, at deres opgørelser heller ikke er korrekte. 

De nægter pure og det er en af årsagerne til, at der stadig er en restgæld til Hovedstadens. 

Det ligger i dødvande og vores advokat har sagt, at vi bare skal vente, for det er dem, der er 

nødsaget til at komme med udspillet. De kan også vælge at starte en inkassosag, men så får de at 

vide at vi anklager dem for bedrageri.  

Vi har rimelig gode argumenter for det, men regnskabet kører på totaltallene, så det kan kun gå 

hen og blive bedre hvis det er. 

Selve forløbet er der ikke meget godt at sige om. Det gode der er at sige, er faktisk at I der bor i 

rækkehusene med meget få undtagelser, har taget det rigtig, rigtig flot, selv om byggeret tog så 

lang tid. Ved alle enkelt husene kan man selvfølgelig kun sige, at der har de enkelte haft mere styr 

på arbejdet og også med det økonomiske  

Men den store overraskelse, det var faktisk at rigtig mange ældre medlemmer er gået ind og ville 

betale det, det koster at få lavet et nyt tag. Det er bestyrelsen meget positiv overrasket over. 

Der er lavet 32 enkelthuse ud over vores 42 rækkehuse, så det er et rigtig bravt tal. Og da nogle 

enkelthuse tidligere har fået lavet nyt tag så er vi altså oppe på rigtig mange, som er blevet 
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isoleret rimelig tidssvarende og har fået nogle tage som kræver et minimum af vedligeholdelse 

fremover.  

Der har i projektet også været en del (som det fremgår af selskabets regnskaber), som Studiebyen 

har måtte betale.  Det er der hvor der har ligget deciderede fejl, mangler og sætningsskader på de 

enkelte huse. 

I det beløb, der står i regnskabet, ligger også portbygningen, som vi har vedligeholdelsespligten 

for. 

Jeg skal være den første til at beklage at regnskaberne for de enkelte ikke er færdige. De var lovet 

mig til før generalforsamlingen.  

Men revisoren har ikke fået det igennem og nu har de lovet mig det til midten af april måned. 

 

SNERYDNING 

Denne vinter har også været hård, og som man kan se af regnskabet, har det jo været betydeligt 

dyrere end vi havde forventet. 

Vi har i år indhentet 4 tilbud på snerydning, men snerydning foregår ved at man har et 

abonnement og så betaler man pr. gang for brugsvarerne. Dvs. salt og grus og hvad de nu bruger, 

og det er det, der bevirker at prisen løber op. Så længere vinteren varer, jo dyrere bliver det.  

Af de tilbud vi har fået ind, så er ham, vi bruger faktisk den billigste, men han er nok også den, 

der bor tættest på og i år må vi nok sige at han har været rigtig flittig med at komme tidlig ud. Der 

er gjort et rigtig godt stykke arbejde, så vi er meget tilfredse. 

 

AFSLUTNING 

Som afslutning skal jeg takke Nicolai og Rikke Boston for det fine fastelavnsarrangement de igen 

havde stablet på benene og så skal jeg da gerne opfordre til at vi igen holder loppemarked. Nu er 

pladsen blevet ledig og jeg håber på, at der er en eller anden der vil tage initiativ til at holde det.  

 

MED DISSE ORD SKAL JEG OVERLADE BERETNINGEN TIL 

GENERALFORSAMLINGENS BEHANDLING. 

 

Dirigenten spørger om der er bemærkninger til beretningen.  

Dorthe Voltelen siger 1000 tak for hjælpen til formanden. Hun påpeger at han har været en 

fantastisk hjælp hele vejen igennem og har været  positiv og styret det hele med hård hånd.  

Formanden har virkelig gjort et godt stykke arbejde. 

Hele forsamlingen klapper højt og længe og tilkendegiver dermed at formanden skal have et 

kæmpe stort tak for den meget fine indsats.” 
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14. A. Fremlæggelse af driftsregnskab og status til godkendelse v/ regnskabsføreren.  

Søren Jexen er desværre syg og Søren Eriksen overtager derfor og fremlægger regnskabet.  

Dirigenten spørger om der er kommentarer.  

Jan Voltelen spørger om prisen på Tryg Forsikring i forhold til Alm. Brand.  

Søren Eriksen svarer at det bliver fremlagt i regnskabet for 2011. 

Ida Meyer spørger om den lille tekst på side 3 omkring at der ikke er væsentlige fejl i 

regnskabet. Skal det ikke være fejlfrit? Henrik Weber som er revisor besvarer spørgsmålet 

omkring det. Man må indse at et regnskab altid vil have nogle små ubetydelige fejl. I 

teksten omkring væsentlige fejl, står revisoren inde for, at de småfejl der måtte forekomme, 

ikke er af betydning for selskabets overordnede, regnskabsmæssige status. 

Henrik Weber spørger om renterne fra 2007. Hvorfor er det ikke blevet påregnet der? 

Hvilken rente er der givet? De samlede renteindtægter med en lav rentesats er steget. 

Hvorfor?  

Formanden svarer at det kommer under byggeregnskabet.  

 

B. Byggeregnskab v/ formanden 

Formanden fortæller at den ene million er tilbagebetalt til banken, så vi kun skylder kr. 29 

mio. Ved budgettet for rækkehusene er tilsynet og advokatomkostninger desværre højere 

end forventet.  

Formanden roser arkitekten. Han har ikke fået penge i flere måneder, så pt. arbejder han 

gratis. 

Formanden gennemgår det omdelte regnskab.  

Alt er udlignet og det er kun renterne der står som mellemværende mellem byggeregnskab 

og Studiebyen.  

Henrik Weber rejser et spørgsmål omkring renterne. Man kunne have gjort det på en anden 

måde, så beboerne var bedre stillet. Hvorfor har man ikke taget højde for det? Formanden 

svarer at han har været nødt til at stole på vores revisor.  

Henrik Weber spørger igen omkring sagen om altaner. Hvem betaler det? 

Formanden svarer at det ikke er med i dette regnskab.  

Henrik Weber påpeger at renterne kan trækkes fra i skat. Hvem ordner det? 

Formanden svarer at revisoren indberetter det til SKAT og at det gøres i april. 

Jørn Jeppesen spørger omkring det enkelte hus’ afdrag.  

Formanden svarer at der betales aconto fra medlemmerne og at de passer rimelig godt. Det 

samlede tal bliver ikke større, men der vil komme nogle reguleringer på den enkelte 

beboer. Nogle har fået lavet mange ekstraarbejder og vil stige en smule. Andre har ikke 

fået lavet nær så meget og vil muligvis falde.  

Der kommer nogle omkostninger med hensyn til at få det hele til skattevæsenet som byen 

skal betale. Det kan vi ikke undgå.  

 

15. Fastsættelse af kurs på grundfondsbeviser, jf. vedtægternes § 6. 
Formanden forslår at kursen forbliver uændret og dermed fastsættes til pari. 

Alle klapper og det er dermed vedtaget.  

 

16. Valg af bestyrelsesformand 

B. Flemming Ekstrøm er villig til genvalg 

Dirigenten spørger om der er andre der ønsker at stiller op, men bliver afbrudt af en 

klappende forsamling. Der klappes længe og højt og dirigenten fastslår at Flemming Ekstrøm 

er genvalgt som formand uden modkandidater.  
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17. Valg til bestyrelsen. 

B. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Søren Eriksen og Jannie Christiansen er på valg. 

Begge er villige til genvalg. 

Dirigenten spørger om der er andre der ønsker at stille op.  

Jan Voltelen forslår Peter Mortensen og Peter siger derefter et par ord. 

Stemmetællerne samler ind.  

Der er afgivet 46 stemmer, hvoraf 4 er blanke. 

Søren Eriksen:  35 

Jannie Christiansen: 32 

Peter Mortensen:  21 

Dermed fortsætter Søren Eriksen og Jannie Christiansen som bestyrelsesmedlemmer 

 

18. Valg af 3 suppleanter.  

Jens Milbrat, Peter Mortensen og Niels Clausen er villige til genvalg. 

Dirigenten spørger om der er andre der ønsker at stille op. 

Dorte Voltelen spørger om man kan blive valgt hvis man ikke er tilstede og dirigenten svarer at 

det naturligvis er muligt, da man jo stadig er medlem, bare fordi man ikke er tilstede. 

Dirigenten spørger om der er andre der ønsker at stille op som suppleant. 

Ulla Bang ønsker at stille op. 

Stemmetællerne samler ind. 

Der er afgivet 46 stemmer, hvoraf 1 er blank. 

Jens Milbrat: 16  

Peter Mortensen: 13  

Ulla Bang: 12  

Niels Clausen:   4 

Dermed er Jens 1. suppleant. Peter er 2. suppleant og Ulla er 3. suppleant. 

 

19. Valg af revisor. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co.  

Dirigenten spørger om der er andre forslag, hvilket ikke er tilfældet.  

Aaen & Co er derfor genvalgt. 

  

20. Budget for indeværende år, 2011 v/ regnskabsføreren. 

Søren Eriksen gennemgår budgettet for indeværende år.  

Søren Eriksen spørger om der er kommentarer eller spørgsmål til regnskabet. Det er ikke 

tilfældet.  

 

21. Indkomne forslag: 
1. Dirigenten beder Lise Hjortborg om at præsentere sit forslag, hvorefter formanden får ordet.  

Formanden melder ud at bestyrelsen er meget positive overfor dette forslag og fortæller at 

hvis der ikke var indkommet et forslag fra en beboer, ville bestyrelsen have stillet det.  

Dirigenten spørger om der er kommentarer.  

Henrik Elborough mener ikke at der har været dialog omkring det. Han vil gerne have at der 

tales om farvevalg og om andre modeller end de 3, af bestyrelsen, medbragte postkasser. 

Larry Poulsen siger at han ikke vil købe en ny, da han mener at hans postkasse sidder rigtigt.  

Henrik Elborough fortæller at den nye lov foreskriver at  postkassen skal helt ud ved vejen, så 

man ikke skal åbne havelåger for at kunne aflevere posten.  

Han mener desuden ikke at der skal være ens postkasser i hele byen. Han mener at det kun 

bør være i rækkehusene. Han kommenterer at postkasse A er meget lille og at den desuden 

nok ikke vil blive godkendt af Post Danmark, da den ikke er særlig rar. Postkasse C larmer 

for meget synes han. Han mener også at man bør tænke på hvilken farve man ville vælge i 

1922.  

Christian Antonsen mener at der kunne have været nogle flere postkasser, da de 3 

repræsenterede, jo ligner hinanden. 
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En anden beboer, mener ikke at der skal indkøbes postkasser, når vi alle har en i forvejen.  

Karen Strandgård, påpeger at det hele nok vil komme til at ligne hinanden for meget, hvis vi 

alle  har de samme postkasser. Hun mener at det er hyggeligt med variation.  

En anden beboer mener at rækkehuse og enkelthuse skal holdes adskilt. Der er jo heller ikke 

samme hækhøjde i hele byen. 

Lise Hjortborg påpeger at den galvaniserede postkasse vil holde bedst i vind og vejr. Den har 

desuden samme farve som vores tagrender og det giver dermed en sammenhæng og et roligt 

gadebillede. 

Mogens Brandt ønsker at have en postkasse med 2 rum i stedet for et stort.  

Formanden svarer at den galvaniserede postkasse er et bevidst valg og som minimum skal 

rækkehusene have den samme postkasse.  

Formanden læser priserne op på de pågældende postkasser og fortæller at priserne er 

indhentet med henblik på 104 stk. og ikke kun 40 stk.   

Opsætning ligger på omkring kr. 100.000,- inkl. moms.  

Bestyrelsen er indstillet på at fonden betaler, så ingen skal have penge op af lommen.   

En beboer siger at han gerne vil gerne have ens postkasser, men at han vil sætte den op selv. 

En anden beboer påpeger at opsætningen er dyrest og at det bør afspejles i postkassen. Der 

bør ikke sættes billige postkasser op.  

Anne Berglund vil også gerne have at der kommer ens postkasser i hele byen og ønsker at 

opsætningen bliver ordnet udefra så de alle kommer til at sidde ens. Hun tilråder alle til at 

stemme for.  

Henrik Weber  påpeger at det bliver noget juks hvis man får lov til at sætte postkasserne op 

selv. Vi skal da tilkendegive at vi er en samlet Studieby, hvilket man vil kunne se på vores 

ens postkasser. Han mener dermed heller ikke at det kun er rækkehusene der skal have ens 

postkasser, hvorefter hele byen skal stemme om hvilken postkasse der så skal vælges. Vi må 

stå sammen omkring dette og stemme for ens postkasser i hele byen.  

Desuden husker han at Knud Rask på en tidligere generalforsamling har fortalt at der engang 

Har været ens hækhøjde i hele byen, men at mange folk nu bare har ladet stå til.  

Der stemmes om der skal være ens postkasser i hele byen eller ej.  

Stemmetællerne samler ind.  

Der er afgivet 46 stemmer, hvoraf 1 er blank. 

Ja:  32  

Nej:  13  

Det er derfor vedtaget at der skal være ens postkasser i hele byen.  

 

2. Dirigenten spørger om der er kommentarer til de 3 valgte postkasser inden der skal stemmes. 

Mogens Brandt ønsker ikke at der stemmes om de 3 medbragte postkasser og stiller derfor et 

ændringsforslag. Han vil gerne have en postkasse der har 2 separate rum. Et til breve og et til 

aviser og reklamer.  

Knud Rask siger at posten ikke vil stille sig op og sortere i breve, aviser og reklamer.  

En avis kan jo med fordel afleveres i den gamle postkasse hvis man lader den sidde. 

Henrik Elborough siger at han er tidligere distributionschef i Post Danmark. En postmand har 

ikke i sinde at sortere når han afleverer. Det hele vil bare blive smidt i samme rum.  

Han mener at bestyrelsen skal finde flere postkasser som der kan stemmes om. Dermed går 

han ind for Mogens Brandts ændringsforslag.  

Ida Meyer er ked af at få en galvaniseret postkasse. Hun vil gerne have den malet og stiller 

dermed et ændringsforslag omkring en farvemulighed.  

Larry Poulsen synes at det er ok med 2-delt, men han tror desværre at der vil blive lagt breve 

i det store rum og omvendt.   

Formanden påpeger at der findes utrolig mange forskellige slags postkasser. Det er et utroligt 

marked.  

Først skulle der stemmes ved håndsoprækning, men det gik ikke så godt med optællingen. 

Der holdes derfor skriftlig afstemning. 

Der stemmes om vi skal vælge en af de 3 medbragte postkasser, eller om vi skal have flere 

valgmuligheder.  
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Der er afgivet 46 stemmer.  

Ja :  22 

Nej:  24 

Der stemmes derfor ikke om de 3 postkasser i dag. Alle beboere har nu frit spil med at 

komme med forslag. 

Kommer man med et forslag, skal man også indhente tilbud på 104 stk. inkl. stander. 

Alle forslag sendes til forretningsføreren inden 1 måned fra dags dato - altså d. 29. april 2011. 

De postkasser der allerede er udvalgt af bestyrelsen, skal ikke forkastes.  

Til slut vil der blive afholdt urafstemning om valg af den endelige postkasse.    

Der må meget gerne tages højde for rengøring og hærværk når en eventuel postkasse bliver 

foreslået. 

Henrik Elborough vil meget gerne have kobberpostkasser i hele byen og mener at 

opsætningen er dyr. 

Mette Fjeldsted påpeger at hvis man sætter kobberpostkasser op, så vil de alle sammen blive 

stjålet indenfor ret kort tid. 

 

3. Dirigenten sætter afstemning i gang om der ønskes professionel opsætning. Der stemmes ved 

håndsoprækning. 

Resultatet blev et tydeligt JA. Bestyrelsen arbejder derfor videre med at få indhentet tilbud på 

opsætning af postkasserne. 

 

22. Eventuelt. 

Dorte Voltelen har en hel række spørgsmål til bestyrelsen. 

1. Hvordan håndterer bestyrelsen at der ligger husholdningsaffald i en trailer på øststien. Det er 

ulækkert og det tiltrækker rotter.  

2. Vil bestyrelsen gøre noget ved alle de hundeposer der ligger rundt omkring. Det er også 

ulækkert. Kan man ikke sætte en beholder op? 

3. Gøres der noget ved de pålæg der bliver givet. Bør der ikke gøres noget indenfor 3-6 

måneder? 

4. Vil bestyrelsen fortælle om nye beboere, når der er nogen der flytter ind? 

5. Kan man gøre noget ved det store Birketræ i baghaven på Sømarksvej 27. Det tager mange 

timers sol fra 4-5 rækkehusbeboere om sommeren.  

6. Er bestyrelsen orienteret om de nye parkeringsregler i Gentofte Kommune? 

 

Formanden svarer at affaldet på øststien selvfølgelig skal væk. Der må naturligvis ikke ligge 

husholdningsaffald andre steder end i affaldsstativerne.  

Mht. pålæg, så bliver de ikke glemt. Nogen gange, vil man bare gerne tro på det bedste i 

mennesker, men fremover vil der blive slået ned hårdere og hurtigere. 

Sømarksvej 27 er overtaget af Fru Eriksens barnebarn, og han har fået at vide i sine 

overtagelsespapirer at han skal sørge for at beskære træet kraftigt, da der ikke må være 

skovlignende træer i Studiebyen.  

Hundelorte er et rimelig stort problem. Hvis politiet så at der blev smidt hundeposer, ville de 

kunne give en bøde på kr. 1.500,-. Desværre har vi ikke den mulighed.  

Bestyrelsen kan ikke sætte beholdere op, men det er frit for alle at rette henvendelse til Gentofte 

Kommune med ønske om at få opsat beholdere.  

Formanden svarer at reglerne ikke er ændret. Flere beboere støttede op om dette. Sagen der bliver 

henvist til, er på Fuglegårdsvænget og i det tilfælde var det hele bilen, der stod på fortovet.  

 

Lise Hjortborg spørger om man kan få snerydderen til at rydde fra fortovet og ned på vejen. Bare 

et lille stykke, så man ikke skal kravle over en stor snedrive hvis man skal krydse en vej.  

Formanden svarer at det hele er et spørgsmål om penge, så det kan godt lade sig gøre.  

Lise Hjortborg vil gerne bede alle beboere om at fjerne ukrudt der vokser op af deres hen eller 

hæk. Det er specielt ved stierne der er meget ukrudt.  

Hun henstiller til at alle selv sørger for at holde sin sti ren.  
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Der er et par beboere mere, der gerne vil have opstillet bøtter til hundeposer.  

Formanden gentager at alle kan henvende sig til Gentofte Kommune og bede om at få opstillet 

bøtter.  

 

Allan Petersen spørger om øststiprojektet. Er det lagt på is? 

Formanden svarer at det ikke er forkastet, men at det ikke vil blive igangsat endnu, da det vil give 

ekstra huslejestigning til beboerne på øststien.  

 

 

Dirigenten erklærer generalforsamlingen for afsluttet og giver formanden ordet.  

 

Formanden ønsker tillykke med genvalget til de to bestyrelsesmedlemmer og til de tre 

suppleanter.  

Han takker dirigenten for god ro og orden og siger tak for i aften.  

 

 

 

 

 

 

Referatet er godkendt d. 30. marts 2011. 
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Navne på bestyrelsesmedlemmerne i Boligselskabet Studiebyen. 
 

 
Flemming Ekstrøm, Formand 

Rygårds Allé 102, 2900 Hellerup 

Tlf: 39 62 70 86 

E-mail: formand@studiebyen.dk 

 

Jannie Christiansen 

Sømarksvej 29, 2900 Hellerup 

Tlf: 39 61 26 74 

 

Nicolai Boston 

Lundeskovsvej 37, 2900 Hellerup 

Tlf: 39 62 02 73 

 

Søren Eriksen 

Skovlæet 9, 2900 Hellerup 

Tlf: 39 62 13 83 

 

Mette Fjeldsted 

Rygårds Allé 64, 2900 Hellerup 

Tlf: 20 74 05 75 

 

Thomas Rostrup, Gentofte Kommune 

Fennevangen 23, 2820 Gentofte 

 

Villy Strandby Sørensen, K.A.B. 
Birkevang 176, 3250 Gilleleje 

 
På næstkommende bestyrelsesmøde d. 13. april, besluttes det, hvem næstformanden bliver. 

Dette offentliggøres umiddelbart efter på Studiebyens hjemmeside. 

 

 

Administration: 
 
Elizabeth Hjortborg, Forretningsfører 

Rygårds Allé 56, 2900 Hellerup 

Tlf: 26 20 16 12 

E-mail: forretningsfoerer@studiebyen.dk 

 

Søren Jexen, Regnskabsfører 

Sømarksvej 29, 2900 Hellerup 

Tlf: 39 61 25 74 

E-mail: regnskabsfoerer@studiebyen.dk 

 


