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Hellerup 10. marts 2016 

 

 

Til medlemmerne. 

Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: 

 

Onsdag den 30. marts 2016, kl. 19.30 

i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. 
 

Bemærk: ifølge vedtægternes §26 har kun indehavere af et grundfondsbevis sammen med 

ægtefælle/samlever adgang til generalforsamlingen. 

Såfremt indehaveren af grundfondsbeviset ikke møder op, skal ægtefælle/samlever have fuldmagt fra 

indehaveren af grundfondsbeviset. 

Fuldmagter kan kun gives til personer der er aveberettiget ifølge vedtægternes §15. 

 

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 forslag: 
Der er ingen indkomne forslag i år. 

 

10. Eventuelt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

       Flemming Ekstrøm 

Formand  
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Hellerup 2. april 2016 

Referat: 

 

1. Valg af dirigent. 

Formanden byder velkommen til årets generalforsamling og foreslår Jørn Jeppesen som dirigent. 

Der er ingen andre forslag og der klappes. 

Jørn siger tak for valget og konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig idet den er varslet i god tid 

og afholdes i marts. 

Dirigenten spørger om der er 2 frivillige som stemmetællere. 

Karen Strandgård og Bjørk Sylvest melder sig. 

Dirigenten giver ordet til formanden så han kan fremlægge årets beretning. 

 

2. Bestyrelsens beretning v/ formanden. 

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

Charlotte Milbrat med familie har overtaget Rygårds Alle 89. Charlotte er datter af familien Milbrat 

Andersen på Sømarksvej. 

Formanden byder også Simon Heilbuth med familie velkommen. Han har overtaget huset efter sin 

farmor på Rygårds Alle 94. 

 

Tildeling af boliger: 

Bestyrelsen vil gerne sikre, at der er en sammenhæng mellem ansøgningen til en bolig, og de 

faktiske forhold, derfor vil vi fremover sikre os, at det antal personer der står i ansøgningen også har 

folkeregister på adressen. 

 

Bestyrelsen: 

Vort mangeårige medlem af bestyrelsen Villy Strandby, som er udpeget af KAB, har desværre måtte 

trække sig ud af bestyrelsen på grund af sydom. 

Villy var medlem af bestyrelsen i 21 år. Hans store kendskab til de parlamentariske boligselskaber 

og boliglovgivningen i almindelighed har vi haft nytte af i bestyrelsen. Vi siger Villy mange tak for 

hans indsats for byen. 

Bestyrelsen har bedt KAB udpege et nyt medlem til vores bestyrelse. 

  

De nye tage: 

I 2015 havde vi 5-års eftersyn på rækkehustagene, som var en del af kontrakten med Hovedstadens 

Bygningsentreprise. 

Det er gået forbavsende godt med at få Hovedstadens Bygningsentreprise til at få udbedret de fejl og 

mangler, der har været. 

Der mangler godt nok mørtelarbejde, men det var aftalt, at det skulle vente her til foråret, når det 

bliver varmt nok og nattefrosten er væk. 

Antallet af fejl og skader på tagene har været rimelig minimale i forhold til arbejdets omfang. 

Med hensyn til enkelt- og dobbelthusene har der vist sig, at være en del problemer med udluftningen 

på tagene, hvilket har været en fejl først og fremmest for 3BYG som har lavet en stor del af husene, 

og som ovenikøbet havde misforstået brugsanvisningen fra leverandøren under tagene. 

Indehaveren af firmaet, Benjamin Jensen, har påtaget sig ansvaret og har også udbedret det. Der er et 

par enkelte huse tilbage, hvor der er et par enkelte problemer, men det er noget vi får ordnet i løbet 

af foråret. 

Når vi er på tagene så er det naturligt, at vi også lige tager vores lån med. Vi har nu, som I vel har 

bemærket, fået opkrævningerne reguleret på plads. Dvs. vi har tilbagebetalt de penge der efter 
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omlægningen var opkrævet for meget efter det nye lån gik i kraft den 1. juli 2015, og skattevæsenet 

har godkendt alt. Også alle indberetningerne i henhold til skattefradrag for 2015 er godkendt. 

Det er nok tvivlsomt, om vi får lavet taglånene om mere, det vil nok være utænkeligt at få et lån på 

mindre end 2%.  

Der er for øjeblikket megen tale om bidragssatser som bliver sat op, det ville også kunne ramme os, 

men i de 6 år, vi har haft taglånet, er bidragssatsen ikke ændret, den er forsat 0,45%. 

 

Øststien: 

Som de fleste vel har bemærket, har vi nu fået lagt fliser på hele svinget i det sydlige hjørne, som jo 

konstant blev helt opkørt af biler.  

En af årsagerne til at det er opkørt, er at hele øststien dræner meget dårligt. Vi får jævnligt repareret 

huller, men lige meget hjælper det. 

Hver gang det er regnvejr så er det nærmest et stort plørehul. 

Vi ville meget gerne, om vi kunne finde en også økonomisk forsvarlig løsning med at få stien til at 

dræne noget bedre.  

Der kunne selvfølgelig lægges afløb hele vejen ned, men det er en bekostelig affære. 

Vi arbejder på det og håber, at vi finder en løsning. 

Og nu vi er ved øststien, så vil vi endnu engang opfordre folk til (det er jo ikke en losseplads) om 

ikke at smide alt muligt affald ud ved stien. 

Selvom det ligger lidt skjult i træerne, så ser det stadig ikke godt ud. Hvis træerne stod længere inde 

og der ingen affald var, så ville det nok udtage sig bedre. 

Jeg vil godt minde om, at medlemmerne er forpligtet til også at holde den udvendige side af hegn og 

hæk ren og fri for ukrudt. 

 

Opvarmningsform i husene: 

Vi har udsendt et spørgeskema til alle beboere om deres opvarmningsform og det er meget vigtigt, 

om der er olietanke, der ikke er afmeldt eller fjernet. 

Der er to gode årsager til, at vi har bedt om disse oplysninger: 

1. Det er et lovkrav at disse oplysninger fremgår i BBR registret. Og til de som ikke ved 

hvad BBR står for, så betyder det Bygnings- og Bolig Registret. 

2. Den anden årsag er skorstensfejeren. Betaler vi for at få renset for mange eller for få 

skorstene? Det er et godt spørgsmål. 

65 medlemmer har fjernvarme 

30 har gasvarme 

2 har oliefyr 

6 har elvarme 

1 har pillefyr 

Hele 51 medlemmer har brændeovn og til dem skal jeg minde om, at de skal have en godkendelse fra 

skorstensfejeren, men det har alle vel. 

 

Vedligeholdelse: 

Der er vist næsten ingen i byen, der ikke er klar over, at vores huse skal vedligeholdes og indimellem 

moderniseres indvendigt. 

Derfor vil jeg igen gøre opmærksom på, at bestyrelsen skal spørges før et arbejde igangsættes og 

spørg hellere en gang for meget end for lidt. 

Til ombygninger eller tilbygninger m.v. har vi lagt en vejledning på hjemmesiden, om hvilke 

oplysninger bestyrelsen skal have. Det kan anbefales, at I læser den, inden I begynder på en 

ansøgning, så kommer den hurtigere igennem. 
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En anden slags vedligeholdelse er vores haver. I haverne står der meget tit træer. Træer skal også 

vedligeholdes. De skal beskæres og helst ikke være til gene for de omkringboende. 

Bestyrelsen får imidlertid henvendelser fra medlemmer om træer, der skygger for meget for deres 

have. 

Bestyrelsen går meget nødigt ind i disse problemer. Ikke fordi vi ikke vil, men den slags problemer 

skulle meget gerne kunne løses naboer imellem, først og fremmest for at bevare et godt naboskab. 

En anden del af vedligeholdelsen i haverne, er hækkene, og husk i rækkehusene, at højden fra 

fortovene skal være 1,40 høj, hverken mere eller mindre.  

Postkassernes front skal flugte med hækkens forkant og alle lygtepæle skal stå fri af hækkene. Dette 

gælder såvel på stier som ved vejen og ikke kun for rækkehusene.  

Studiebyen er også i år blevet bedt om at deltage i affalds projektet Ren By Hver Dag.  

Bestyrelsen støtter op om projektet og det håber vi sandelig også, at I gør.  

Affaldsindsamlingen er søndag den 17. april kl. 10.00 og Studiebyen byder på en lille forfriskning til 

de morgenduelige der vil være med. Jeg skal hilse og sige, at sidst var det meget hyggeligt. 

Der bliver udsendt nærmere om dette i Medlemsinformationen. 

 

Rækkehusmøde: 

Jeg var igen i år inviteret til det årlige rækkehusmøde. Det var et godt møde og mange interessante 

spørgsmål var oppe at vende bl.a. den tunge trafik på Sømarksvej, hvor store lastbiler må bakke når 

de opdager, at de ikke kan komme igennem porten, til stor fare for alt og alle. 

På den baggrund ansøgte bestyrelsen om kommunen ville opsætte advarselsskilte på Bernstorffsvej 

og ved porten. 

Som nogen sikkert har set, så er der nu sat skilte op på Bernstorffsvej. På porten fik vi lov til selv at 

sætte skilt op, hvilket er gjort nu. 

 

Ny skole på Rygårds Alle: 

Lige pludselig fik vi en skole på Rygårds Alle 131. 

Det var tilsyneladende noget man ikke har villet fortælle naboerne. Der var kontorer til leje indtil den 

1. august og lige pludselig var der en stor skole. 

En skole er en naturlig del af et samfund, men det skal helst ikke være skolen, der styrer samfundet. 

Når jeg siger det på den måde så er det fordi skolen på det nærmeste gør, som det passer dem. 

Skolen har fået en byggetilladelse, som hvis den var overholdt, nok havde gjort det mere acceptabelt 

for os som naboer. 

Københavns Kommune har som en del af begrundelsen for godkendelsen anført følgende. 

 

”Vi har lagt vægt på at arealet nord for bebyggelsen i grænsen mod Gentofte Kommune er 

tilnærmelsesvis uændret idet der i forvejen er indrettet parkeringsareal med et omfang og 

placering, som skønnes at være sammenlignende med de anførte fremtidige forhold.  

Derud over har vi lagt vægt på at indretning af udendørs opholdsarealer primært vil støde op 

mod vejareal (Rygårds Alle) samt naboejendommenes adgangsarealer mod syd.  

Naboejendommene mod syd er indrettet til erhvervsformål. Vi har vurderet, at en ansøgt 

indretning af udendørs opholdsarealer til brug for skolen og børnehaven ikke vil give anledning 

til ulempe for kvarteret, idet der er taget hensyn til at udendørs opholdsarealer ikke støder 

direkte op til beboelsesejendomme. ” CITAT SLUT! 

 

Man har anlagt en småbørnslegeplads, der hvor der skulle være parkeringsplads, i henhold til 

godkendelsen. 

Den er helt op til hegnet til os uden nogen som helst afskærmning og det har vi jo selvfølgelig klaget 

over til Københavns Kommune. 
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Skolen indbød os i efteråret til et møde med alle naboer og der var også et stort fremmøde fra 

Studiebyen. 

Det blev vedtaget, at der blev oprettet en kontaktgruppe til skolen og fra Studiebyens vedkommende 

består den af: 

- Lisbeth Okkels 

- Jesper Kamp Nielsen 

- Undertegnede 

- Niels Storm, som også er en beboer fra Studiebyen, men som også arbejder hos vores nabo 

Crowe Horwath. 

 

Vi er, af skolen til de møder vi har haft, blevet behandlet meget fint og de er meget velvillige, men 

der sker bare intet og de har tilsyneladende ikke til hensigt at rette ind efter vores ønsker og de krav, 

der ligger fra Københavns Kommune. 

Vi har derfor indsendt en formel klage til Københavns Kommune om, at de skal overholde den 

byggetilladelse, de har fået. 

På nuværende tidspunkt har jeg ikke modtaget noget svar fra Københavns Kommune. Vi har 

ligeledes også henvendt os til Gentofte Kommune, om det manglende hegn ind til kommunens 

grund, hvor børnene også løber og leger hele vejen mellem bebyggelsen og beplantning af hegn, som 

bliver ødelagt. 

Ud over det her nævnte, så er der også store trafikale problemer. Om morgenen og om 

eftermiddagen, når børnene skal afleveres og hentes, parkerer man på kryds og på tværs på Rygårds 

Alle med både fare for børnene og os andre som dårligt kan komme forbi. 

Og så har de store børn fundet ud af, at der et dejligt sted, nede ved Lundekrogen, hvor de kan stå og 

ryge. 

Vi har ikke noget imod at folk ryger, kun at det foregår lige op ad to terrasser. Det har vi også 

beklaget os over. Man lover, at det skal man nok få stoppet, men der sker absolut ingenting. 

Vi giver ikke op, men følger sagen videre. 

Der ligger nogle klare retningslinjer fra Københavns Kommune og nu forventer vi bare på at de også 

lever op til deres ansvar. 

Efter beretningen blev skrevet fik jeg i går tirsdag kontakt med Arkitekten fra Københavns 

Kommune, som kunne fortælle mig, at byggesagen endnu ikke var afsluttet og hun vil sende den 

tilsynsførende ud og se på sagen, og vores klage vil blive skriftlig besvaret.   

 

Økonomi: 

På den økonomiske side må vi sige, at Studiebyen har en fornuftig økonomi. At vi så også i 2 år i 

træk ikke har skullet røre boligafgiften kan man kun glæde sig over. 

Det skyldes jo, at vi i det første år havde sparet så mange penge på at tegne en ny forsikring og i år 

fik vi så hjælp af Folketinget, som besluttede, at grundskatterne skulle forblive uændrede i år. 

Hvad der sker fremover på denne front er ikke godt at vide. De bliver ved med at udskyde, hvornår 

der vil ligge et nyt vurderingssystem. 

Vedrørende en anden side af vores økonomi, så har vi fået et nyt økonomi program.  

Det vi hidtil har kørt på, blev ikke længere opdateret, så nu er vi gået over til det, der hedder  

E-conomic, og foreløbigt ser det ud til at være et rigtigt godt program. 

Vedrørende vandafregningen i forbindelse med beboerskifte, er det nu overtaget af vores 

regnskabsfører, så fremover er det ham, som laver vandafregninger mellem beboerne. 

Vand er efterhånden blevet en dyr affære så det skal gøres på den rigtige måde. 
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Til slut vil jeg takke alle de, der har været med til at holde gang i vores sammenhold såsom: 

- Sommerfesten. Tusind tak til hele holdet, der stod bag det og også tak til vores orkester. Det var 

en rigtig fin fest.  

- Så er der jo også fastelavnsfesten. Også de, der sørgede for det flotte arrangement skal have en 

stor tak. 

- Sidst men ikke mindst også tak til loppemarkedsarrangørerne som i år har planlagt loppemarked 

grundlovsdag d. 5. juni. 

 

Med disse ord skal jeg overlade beretningen til generalforsamlingens behandling. 

 

 

Dirigenten spørger om der er nogen bemærkninger til beretningen. 

 

- Lise Hjortborg siger, at passagen langs skolen er en brandvej, og at der til enhver tid skal kunne 

komme brandbiler igennem. Dette er blot et lille fif som bestyrelsen måske kan bruge. 

Formanden siger, at han har haft kontakt til ham, der har tilsynet uden for pladsen. 

Tilsynsmanden vidste ikke hvad der foregik, men formanden fortsætter kampen. 

- Anne Berglund spørger hvilke planer, der er med øststien.  

Formanden svarer, at der pt kun er planer om at få drænet på stien, men at planerne dog ikke er 

så langt endnu, at der er indhentet tilbud. 

- Anne Berglund spørger om der er noget nyt mht. de planer, der engang var, hvor haverne kunne 

forlænges. 

Formanden svarer, at det jo er en dyr affære, og at projektet stadig foreligger, og at det 

selvfølgelig kan tages op igen. Det vil dog betyde en huslejestigning for de pågældende beboere. 

Der kunne være stillet forslag om, at pengene kunne lånes dengang, der skulle lånes til 

tagfinansieringen. Desværre var der ingen, der stillede det forslag. 

- Henrik Weber siger, at et dræn på stien jo også vil koste mange penge. 

- Anne Berglund nævner, at man evt. kunne bruge forgrønnelsesfonden til det.  

Formanden svarer, at der slet ikke står penge nok til det.  

- Peter Mortensen siger, at mængden af vand på øststien er så voldsom, at det nærmest er en å når 

det regner. Han mener ikke engang, at et dræn vil kunne afhjælpe. Det vil i hvert fald blive 

virkelig dyrt. 

- Lise Hjortborg nævner vandafledning ud i Øresund og om det mon ikke kan hjælpe. 

Formanden svarer, at det rene vand sagtens kan blive ledt ud i Øresund. 

- Anne Berglund nævner, at der blev lavet brønde i Lundekrogen, men at det desværre 

overhovedet heller ikke har hjulpet.  

Formanden svarer, at når der er skybrud, så er der ingenting, der hjælper. Nettet er simpelthen 

overbelastet.  

 

Dirigenten afslutter og går videre til næste punkt. 
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3. Fremlæggelse af driftsregnskab og status til godkendelse v/ regnskabsføreren.  

Søren Jexen får ordet og gennemgår regnskabet.  

- Mads Bølling spørger om udgift af telefoner og internet samt af papir og tryksager. 

Han synes, at det er dyrt. 

Regnskabsføreren forklarer, at omkostningen vedr. betalingsservice også ligger i denne post og 

at det er den, der trækker læsset.  

- Anne Berglund spørger hvorfor indtægten fra Tryg står under udgifter.  

Formanden forklarer, at det er en uddybning af overgangen fra Tryg til Alm. Brand. Hvis den 

ikke var splittet ud, ville det se ud som om, at vi betalte meget mindre i forsikringspræmie. 

- Henrik Weber spørger hvorfor der er et tilgodehavende vedr. indbetalinger fra beboerne. Hvad 

med renter? Kunne pengene fra vedligeholdelseskontiene placeres særskilt? 

Regnskabsføreren forklarer, at der stort set ikke er nogen renter at hente for tiden. Det ville 

derfor ikke have nogen praktisk betydning. 

 

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

Formanden foreslår, at kursen fastholdes uændret til pari. Forsamlingen klapper og kursen er dermed 

accepteret. 

 

5. Valg til bestyrelsen. 

Mette Fjeldsted og Jens Milbrat er på valg. Begge er villige til genvalg. 

Dirigenten spørger om der er andre forslag. 

Jan Voltelen mener, at der bør være et krav om flere fra rækkehusene i bestyrelsen. Dirigenten 

forklarer, at da det ikke står i vedtægterne, så kan det ikke stilles som krav, men at det jo er frit for 

alle at stille op.  

Der er ingen andre forslag. 

Dermed er Mette og Jens genvalgt. 

 

6. Valg af 3 suppleanter.  

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

Jørn spørger om der er andre forslag til suppleanter. Der stemmes på den grønne seddel. 

Ulla Bang og Peter Mortensen rejser sig lige så alle kan sætte ansigt på. 

Søren Lønstrup er ikke til stede. 

Der er afgivet 32 stemmer som er fordelt således: 

Søren Lønstrup: 15 

Peter Mortensen: 11 

Ulla Bang: 6 

Antallet af stemmer afgør rækkefølgen. 

 

7. Valg af revisor. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co.  

Der er ingen andre forslag. Dermed er Aaen & Co genvalgt. 

 

8. Budget for indeværende år v/ regnskabsføreren. 

Dirigenten giver ordet til Regnskabsføreren som gennemgår budgettet. 

Dirigenten spørger efterfølgende om der er spørgsmål eller kommentarer. 

- Der spørges hvorfor lønreguleringerne er så høje.  

Bestyrelsen svarer, at der ikke har været regulering længe og derfor er der nu reguleret. 

Flere beboere tilkendegiver, at en lønregulering er på sin plads, da det er et stort arbejde.  

- Jan Voltelen spørger omkring afvigelsen i boligafgiften i budgettet. 
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Regnskabsføreren forklarer, at budgettallet året før var for lavt, men at det ikke har haft nogen 

betydning for beboerne, da der ikke har været en huslejestigning. 

 

9. Indkomne forslag: 
Dirigenten går videre, da der ikke er nogle indkomne forslag i år. 

 

10. Eventuelt. 

- Jan Voltelen spørger om prisen på snerydningen og hvorfor der nogle gange ryddes så sent. 

Formanden svarer, at vi ikke kan forvente at være først hver gang. Bjørn som rydder sne for os 

har jo også andre kunder. 

Selve kontrakten er ikke så dyr. Det er salt og grus, der koster, så det er vejret, der afgør prisen.  

- Louise Voltelen spørger omkring snepligten. Hvem er forsikringsmæssigt forsvarlig, hvis der 

ikke er ryddet? 

Formanden svarer, at det altid er beboeren.  

- Thomas Christensen siger, at han har oplevet at der først blev ryddet for sne dagen efter et 

snefald. 

Formanden svarer, at han ikke selv har oplevet det på noget tidspunkt. Der står ikke noget i 

kontrakten, der siger hvor mange timer, der må gå, før han har ryddet for sne. 

- Lise Hjortborg fortæller, at hun nu er blevet pensionist og derfor kan se hvornår der bliver 

ryddet. Hun har på intet tidspunkt set, at en rydning er blevet misset og forklarer at der jo nemt 

kan have sneet ind i mellem, så det kan have set ud som om, at der er sprunget over.  

- Formanden fortæller, at der indhentes tilbud på snerydning hvert andet år, for at sikre at 

Studiebyen ikke betaler for meget.  

- Mads Bølling siger, at han er glad for den viden, og ville gerne have set det i en 

medlemsinformation.  

Formanden svarer, at det er sagt mange gange før.  

- Solveig Rasmussen siger, at der ligger for mange hundelorte rundt omkring og spørger om der 

kan komme et par hundespande mere op i området, så poserne ikke bare bliver smidt.  

- Jan Voltelen vil også gerne henstille til beboerne, at der ikke smides hundeposer. 

- Formanden svarer, at han ikke tror, at nogen er uenige i dette.  

- Lise Hjortborg fortæller, at rækkehusbeboerne har talt om at nedsætte en lille gruppe til at 

komme med forslag til bestyrelsen om de trafikale forhold. Denne gruppe kan holde øje med nye 

tiltag, sætte sig ind i lovgivning og lokalplaner, hvorefter de kan komme med forslag til 

bestyrelsen om hvordan vi kan få ledt den tunge trafik væk fra Studiebyen.  

Tea Garder vil gerne være med. 

Hvis flere får lyst til at give et besyv med, så kan de kontakte Lise Hjortborg.  

- Formanden siger, at han er meget positiv for gruppen, og at bestyrelsen meget gerne tager imod 

hjælp. Flere hoveder kan mange gange give flere gode ideer.  

- Marianne Ilnæs siger, at hun har indsendt noget til bestyrelsen, som blev afvist, da der var nævnt 

en beboer.  

Det drejer sig om høje træer som kan skygge for andre. 

Marianne Ilnæs har en bagbo, som har et meget højt træ som hun er ked af.  

Hun har i 6 år prøvet at afgøre det internt med beboeren, men det har hun desværre ikke haft 

held med. Efterfølgende har hun skrevet henvendelser til bestyrelsen. Dette er der ikke kommet 

noget ud af.  

Formanden svarer, at han nødigt vil lege politibetjent. Han kan ikke se, at der kan findes en 

løsning mellem beboerne internt. 

Marianne spørger om bestyrelsen har talt med beboerne. 

Formanden svarer ja, og at han har fået vide, at Marianne nogle gange ikke altid har talt lige 

pænt. 

Dirigenten træder ind og siger, at det ikke må blive personligt. Det blev en ubehagelig drejning. 
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- Anne Berglund siger, at det selvfølgelig ikke må blive ubehageligt, men at hun mener, at hvis 

beboeren ikke selv kan komme igennem, så må bestyrelsen træde til.  

Hun mener, at bestyrelsen har et ansvar og skal gå ind i disse sager når beboerne ikke selv kan 

løse konflikten.  

Bestyrelsen må ikke være konfliktsky i sådanne sager.  

- Jan Voltelen siger, at der jo regler vedr. træer som jo skal overholdes.  

- Formanden svarer at det ikke er en regel, da det ikke står i vedtægterne. 

- Thomas Christensen siger, at der jo findes mæglere, der kan rådgive i nabostridigheder.  

- Anne Berglud støtter op om Thomas Christensens ide om en mægler.  

- Henrik Weber siger, at der må være nogle retningslinjer om træer som skal overholdes 

fuldstændig som hækhøjder.  

- Ulla Bang spørger, om der heller ikke vil være nogle konsekvenser, hvis man undlader at klippe 

sin hæk på samme måde, som der ikke er konsekvenser for beboeren, der har undladt at beskære 

sit træ.  

- Lise Hjortborg nævner, at der ikke må være skovlignende træer i haverne, hvilket igen kan 

fremhæves i en medlemsinformation.  

- Ole Meyer bakker op om Anne Berglunds kommentar om, at bestyrelsen må træde i karakter.  

Problemet må da kunne løses. 

- Søren Eriksen siger, at bestyrelsen ikke lader noget stå til, og at han ikke vil være med til at 

drøfte en sag, når den anden beboer ikke er til stede. 

Selvfølgelig er det ikke en rar sag, men bestyrelsen har brugt meget tid på at tale om det og 

diskutere hvad der kan gøres. 

Søren mener også, at en mægler kan være en god ide for på den måde, at finde en løsning på 

problemet. Det er svært for bestyrelsen at træde ind, når der bliver fortalt, at der ikke bliver 

snakket ordentligt sammen.  

Vi er få mennesker i byen og skal naturligvis kunne tale pænt og finde løsninger.  

- Jan Voltelen fortæller, at man tidligere har pålagt en beboer at fjerne et træ ved et beboerskifte. 

- Dirigenten afslutter diskussionen og giver ordet til formanden.  

 

 

Formanden er ked af, at generalforsamlingen endte som den gjorde. 

Han takker dirigenten for korrekt ledelse. 

Han ønsker alle de genvalgte tillykke. Både Mette, Jens og de 3 suppleanter.  

 

Mødet er hermed hævet.  

 

 

Referatet er godkendt d. 7. april 2016 
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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 

 

Mette Fjeldsted, Næstformand 

Rygårds Allé 64, 2900 Hellerup 

Tlf: 20 74 05 75 

 

Jannie Christiansen 

Sømarksvej 29, 2900 Hellerup 

Tlf: 39 61 26 74 

 

Søren Eriksen 

Skovlæet 9, 2900 Hellerup 

Tlf: 39 62 13 83 

 

Jens Milbrat 

Lundeskovsvej 20, 2900 Hellerup 

Tlf: 27 28 15 34 

 

Thomas Rostrup, Gentofte Kommune 

Fennevangen 23, 2820 Gentofte 

 

Ledig post, K.A.B. 

 

 

 

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 

 

 


