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Hellerup 16. marts 2017 

Til medlemmerne. 

Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: 

 

Onsdag den 29. marts 2017, 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 arveberettiget ifølge vedtægternes §15. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

 

2. Bestyrelsens beretning v/ formanden. 

 

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

Regnskabet omdeles så snart som muligt og bedes medbragt på generalforsamlingen. 

 

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

 

5. Valg af formand. 
Flemming Ekstrøm er på valg og er villig til genvalg. 

 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Søren Eriksen og Jannie Christiansen er på valg. Begge er villige til genvalg. 

 

7. Valg af 3 suppleanter.  

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

 

8. Valg af revisor. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co.  

 

9. Budget for indeværende år v/ regnskabsføreren.  
Til orientering 

 

10. Forslag fra bestyrelsen: 

a. Projekt for dræning og renovering af øststi. 

Se bilag 

b. Forslag om nyt ordensreglement  

Se bilag 

 

11. Indkomne forslag: 

a. Anne Berglund, Ry 72, og Lise Hjortborg, Ry 68. 

Se bilag 

 

12. Information om ny brugervejledning for alle Studiebyens huse. 

a. Se bilag. 

 

13. Eventuelt. 

Med venlig hilsen 

       Flemming Ekstrøm 

Formand  

 



Hellerup 4. april 2017 

Referat 

 

Formanden byder alle velkommen til generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent. 

Formanden foreslår Jørn Jeppesen som dirigent og spøger om der er andre forslag.  

Det er der ikke og Jørn er derfor valgt. 

Dirigenten takker for valget og spørger om alle har fået stemmesedler.  

Han spørger derefter om der er 2, der vil være stemmetællere. 

Karen Strandgård og Anette Runge Andrés melder sig frivilligt. 

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

 

2. Bestyrelsens beretning v/ formanden. 

Dirigenten giver ordet til formanden, der fremlægger bestyrelsens beretning. 

 

Jeg vil starte med at byde vores nye medlem velkommen i Studiebyen, nemlig Palle Jensen, som har 

overtaget Rygårds Alle 107 efter sin mor. 

På sidste generalforsamling var de to overskyggende emner, der blev talt mest om, henholdsvis træer og 

øststien og som I kan se af både dagsordenen og det materiale, som er udsendt, så har bestyrelsen gjort noget 

ved det, og bliver det vedtaget har vi fået værktøjer, vi kan arbejde videre med. 

Jeg skal ikke tale mere om det på nuværende tidspunkt, da det jo er et emne til generalforsamlingen. 

 

Skolen på Rygårds Alle  

Siden sidste generalforsamling har der været flere møder med skolen. Lisbet Okkels på Lundeskovsvej 32 og 

undertegnede, er altid blevet meget vel modtaget og blevet lovet både det ene og det andet. 

Der er kun det ene problem, at de aldrig har overholdt det, de har lovet og at de i sidste ende er bedøvende 

ligeglade med os. 

Vi har sideløbende haft en rimelig stor korrespondance med Københavns Kommune og herfra henviser man 

både til den ene og til den anden.  

Vi blev henvist til den tilsynsførende og da der endelig kom en aftale på plads og vi havde talt med ham, var 

det tydeligt at han aldrig havde været på byggepladsen. 

Det lykkedes os at få flyttet småbørns legepladsen fra indkørslen på nordsiden ind på græsplænen og 

Københavns Kommune forlangte - som der står i den godkendte byggeplan - at der skal være 

parkeringspladser, og man forlangte også fra den tilsynsførendes side, at parkeringspladserne skulle kunne 

benyttes, dvs. at porten skulle stå åben i skolens åbningstid.  

Først tænkte vi juhu, endelig en sejr, der var værd at vente på, men 14 dage efter kunne de juridisk ikke 

fastholde, at porten skulle stå åben… de var herre over egen grund. 

Vi stiller så igen spørgsmålet, hvorfor kan kommunen så forlange, at der skal være parkeringspladser, når 

man ikke skal kunne bruger dem.  

Lisbeth Okkels som bor på Lundskovsvej 32, er direkte nabo til skolen og både hun og jeg har hele tiden 

været i dialog med kommunen. Vi har opgivet at tale med skolen. 

Vi har haft fat i ejerne og vi har næsten gjort alt, men vi opgiver ikke. Det seneste vi har fået Københavns 

Kommune til, (der har de trods alt rykket sig) er, at de har rejst en hegnsag, da man mener, at hvis vi fik sat 

hegn op, så ville det hjælpe. 

Problemet ligger i at vi siger, at de har fjernet det hegn, der var en naturlig beskyttelse ind mod vores område 

og at det ”ingenmandsland”, der også skulle danne nogen afstand til et industriområde, men skolen vil ikke 

være med til at betale for et hegn. 

Vi har endda tilbudt, at finde en eller anden form for finansiering i fællesskab, men intet sker. 

På nuværende tidspunkt så venter vi på, at der sker noget med hegnsagen. I mellemtiden har Lisbet Okkels, 

som har lagt et formidabelt stykke arbejde i denne sag, fundet ud af, at vi kan anvende Ombudsmanden. Hun 

har simpelthen snakket med dem og de vil meget gerne se på sagen.  

Så må vi så se hvad resultat vi får ud af det. Forhåbentligt rykker det sig til vores fordel. 

 

Vedligeholdelse 

Vedrørende vedligeholdelse af vores huse, ser byen rigtig godt ud. Det er en glæde at se, at det hele tiden 

bliver bedre og bedre. Det, der hører under selskabet, der prøver vi at følge med i. Når en skade sker, i 



særdeleshed, hvis det er kloakskader, hvor der tit er rotter involveret, så er det noget vi ikke kan få lavet 

hurtigt nok. 

Vi havde et tilfælde, hvor det ikke var rotter men vand, da der var et par regnvandsbrønde, der var knækket 

og de skulle selvfølgelig skiftes. Ja sådan et par brønde, de koster ca. kr. 30.000 for 2 stk, men da man graver 

ned til den ene af brøndene, så opdager man, at der i siden ligger en ordentlig betonklods. Den skal jo ikke 

ligge der, så den skulle graves op. Der blev gravet og gravet og det viste sig at betonklodsen var 4 m lang! 

Der er nogle, der på et eller andet tidspunkt – og vi ved ikke hvornår, men vi kan se at det er af ældre dato - 

har prøvet at støbe, hvad vi kan kalde et underjordisk afløb for huset, så vandet ikke kunne trænge ned i 

kælderen. Umiddelbart virker ideen god. 

Det kunne måske også have været en god ide, hvis det var udført rigtigt. Men hele denne betonklods var 

brækket fra huset med det resultat, at vandet løb ned langs muren og som deraf kom der først fugt i huset, 

men værre var at på visse steder af de 4 meter var husets fundament under halv tykkelse.  

Det var en rimelig dyr affære at få det repareret. Det beløb sig til næsten kr. 100.000,-. 

Sagen her viser hvor forsigtig man skal gå til værks, når vi er nede og pille ved husets grundlæggende 

konstruktioner. 

For at udgå HOVSA LØSNINGER så spørg bestyrelsen.   

Spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt.  

 

Små bygninger 

Studiebyen ligger på 13 matrikler plus de 2 matrikler, der udgør den overdækkede rende, altså bag øst stien. 

Den mindste matrikel er på 48 m2 og den største enkelte matrikel er på næsten 11.000 m2. 

Når der skal bygges, så er der en bebyggelsesprocent, der ikke må overskrides. Den er på 25%. Det er i de 

fleste tilfælde i Studiebyen ikke noget problem, men nogle steder er det. 

Vi havde en beboer, som skulle udbygge et småhus og da hans samlede kvadratmeter af småhuse oversteg 35 

m2, så skulle kommunen søges.  

Kommunen forlangte en opgørelse med adresser og bebyggelsesprocenter samt kvadratmeter på samtlige 

matriklers bebyggelser.  

Og selvfølgelig var det i dette tilfælde den største matrikel på næsten 11.000 m2. 

Jeg kontaktede derefter den medarbejder fra rådhuset som havde skrevet brevet. Han var temmelig ny i 

embedet, fandt jeg ud af. 

Specielt i Studiebyen har vi alle dage haft det sådan, at det er den enkelte parcel, der tæller og ikke det 

samlede kvadratmetertal. Den nye medarbejder kunne godt se det fornuftige og at det var den eneste måde at 

styre det på. 

Efter ca. 14 dage fik jeg en ny mail fra den kommunale medarbejder om at man godt kunne acceptere, at vi 

holdt det inde for den enkelte parcel, men de ville stadigvæk have en opgørelse over den store matrikel med 

opgørelse af kvadratmeter på bygninger, enkelthuse og bebyggelsesprocent og der var altså et problem på 

den ene parcel, som skulle løses.  

Det på trods af at jeg også havde sendt ham noget materiale, som beviste, at det bygningsværk, som de mente 

lå der, som var et halvtag, var over 30 år gammelt.  Bygningsprocenten var kommet op 28%. 

I det her tilfælde fik vi løst sagen i al mindelighed og vi kom ned på de ønskede 25% på den enkelte parcel 

og vores anden beboer fik lov til at lave sit, fordi det viste sig, at en glasoverdækning eller lignende på indtil 

5% af grunden ikke tæller med i bebyggelsesprocenten. 

Med dette vil vi gøre Jer meget opmærksom på, at det er vigtigt, at I ikke bare bygger noget i haverne. I må 

godt bygge småhuse ja, men reglerne i Studiebyen siger, at det skal godkendes af bestyrelsen før byggeriet 

starter.  

Vi kan løbe ind i en ny sag, fordi de bruger luftfotos. De kan se hvis der er noget, der ikke stemmer overens 

og hvis bebyggelsesprocenten er overskredet, så skal det direkte fjernes.  

Hold Jer til at alt byggeri, uanset stort eller småt, skal anmeldes til bestyrelsen, så vi ikke løber ind i 

problemer med blandt andet bebyggelsesprocenten. 

 

Snerydning 

Lørdag den 7. januar var der som bekendt islag her på Sjælland. Og der har været lidt utilfredshed med 

Bjørn, vores snerydningsmand, hvordan han har taklet opgaven.  

Jeg var desværre ikke selv hjemme den dag, jeg var på Fyn så derfor har jeg ikke oplevet det, men jeg har 

siden talt med Bjørn efter jeg har fået at vide, der var et problem og han fortalte at han om natten den 7. 

havde saltet. Næste formiddag havde han så forsøgt at feje, men der var jorden så meget underkølet, at saltet 

ikke virkede. 



Ifølge Bjørn var det også flere gang nævnt i radioen at saltet på vejene ikke virkede da ude temperaturen på 

vejbanerne var under minus 7 grader. Bjørn fik så fejet om eftermiddagen efter at temperaturen var steget. 

Jeg kan fortælle, at om torsdagen da vi rejste hjemmefra, var der minus 10 grader om morgenen. 

 

Økonomi 

Da bestyrelsen lavede budgettet for 2016 var det med den fulde overbevisning, at vi ikke kom til at stige i 

grundskatter. Regeringen og folketinget havde klart meldt ud, at boligejere ikke ville stige i grundskatter.  

Man kan vel ikke løbe fra, at boligselskabet er boligejere, men det viste sig så, da vi kom lidt længere hen på 

året at man pludselig kunne læse på Gentofte Kommunes hjemmeside, at denne ordning ikke gjaldt for 

andelsboligforeninger og boligselskaber. Og hvad var resultatet, en betragtelig merudgift på 

ejendomsskatterne, som dog ved regnskabsårets afslutning, var reduceret til et samlet mindre driftsunderskud 

på omkring kr. 130.000,-. 

Da bestyrelsen skulle udarbejde budgettet for 2017 var vi nødsaget til at tage højde for de omkring kr. 

170.000,- der ikke var med i budgettet for 2016. 

Dertil kom en forventet stigning på 5,5% af grundskylden i år, så det var rimelig mange penge vi talte om. 

Og I må ikke glemme at hver gang de sætter den op måske med den samme procentsats som sidste år, så er 

det af større tal. Men så begynder politikerne igen at tale om at grundskatterne skulle holdes i ro for 

boligejere.  

Bestyrelsen blev enige om at jeg som privat person, skulle skrive til politikerne for ikke at blande selskabet 

ind i det, om at os der boede i lejeboliger jo også betalte grundskatter. 

Om det gav noget fra eller til vides ikke, men det kom i hvert fald lige pludselig frem at det skulle vi ikke.  

I år var boligselskaber og andelsforeninger og for dens sags skyld nu også fabrikker fritaget for stigningen i 

grundskatterne.  

På det tidspunkt havde bestyrelsen for længst lavet sit budget og varslet huslejestigninger ud. Vi valgte ikke 

at ændre det. For det første havde vi et underskud der skulle trækkes hjem og for det andet havde vi varslet 

stigningerne. 

Man kan så sige at vi måske kunne have varslet en lidt mindre stigning i år end vi gjorde, men vi valgte at 

lade det blive for også at tage højde for at vi måske fik vedtaget et projekt, som kostede rimelig mange penge 

i år.  

  

Tagprojektet 

I 2015 fik vi lagt vores taglån om til det nye 2% lån. 

Revisionsomkostningerne har vi først fået i 2016. 2016 er også året hvor Skat ville have indberetninger pr. 

kvartal på den enkelte låner. Disse 2 ting til sammen bevirkede at tagprojektet har et underskud på kr. 

24.000,-. Efter aftale med vores revisor ville vi fremover kun skulle betale kr. 21.000,- om året imod de godt 

kr. 36.000,- i år.  

Derfor må vi desværre hæve alle taglånerne med kr. 10,- om måneden for at få dækket det lille underskud.  

 

Studiebyen 100 år 

Der er 4 år til at Studiebyen bliver 100 år og det skal jo fejres. Hvordan det har vi jo lidt tid til at finde ud af, 

men at forberede os på det der næsten hører til, er et skrift om Studiebyen i 100 år.  

Og i Studiebyen er vi så heldige at indehaveren af Historieselskabet Liv Thomsen, bor i Studiebyen og har 

tilbudt sammen med hendes medarbejder, som også bor i Studiebyen, Charlotte Lønstrup, at lave et skrift og 

en lille film om Studiebyen i 100 år.  

Liv og Charlotte er kendt for mange udsendelser i TV, bl.a. den der kører for øjeblikket og den kører for 

resten i aften nemlig ”Sømand af Verden”. 

Det er en stor kapacitet, som har tilbudt at lave dette her og ganske gratis for Studiebyen. 

Der kan komme nogle trykningsudgifter, men det må vi finde ud af til den tid. 

Vi takker i hvert fald på forhånd Liv og Charlotte for at de har tilbudt at gøre dette og dertil ganske gratis. Vi 

er meget glade og taknemlige i Bestyrelsen. Og det tror vi også I alle sammen er.  

 

Nabohjælp 

Der er ikke nogen af os der er glade for at få besøg af tyve, hvad enten det er om dagen eller om natten. Om 

natten er det nogle gange værre fordi folk måske ligger og sover.  

Et af de områder vi kan hjælpe på er selvfølgelig at sikre vinduer med sikringsbeslag osv.  

Det har jeg talt om før, men nabohjælp, som også har været fremme tidligere, vil også være en god ide. På 

nabohjælp.dk kan man oprette sig og få tilsendt 3 klistermærker. Vi kunne starte med, at alle satte 3 



klistermærker op – en på postkassen, en på hoveddøren og en på terrassedøren, så er vi da et stykke 

derhenad. Og hvis man så også husker at fortælle sine naboer at huset står tomt på grund af ferie eller 

lignende, så er man godt på vej. 

Man kan gå længere og lave telefonkæder det kan man læse om på Nabohjælp.  

Det er ikke noget vi kan gøre i hele Studiebyen for det er området for stort til. Men i diverse områder kan I 

lave grupper, der hjælper hinanden. F.eks. i Lundekrogen, Skovlæet osv. 

Der er også den mulighed, at vi sætter skilte op om at i dette område har man Nabohjælp.dk.  

Vi kunne godt på øststien og på veststien sætte skilte op.  

Det er i hvert fald en god ide, som vi godt vil bede Jer om at overveje.  

 

Ren by 2017 

Studiebyen har i nogle år efterhånden været med til Operation Ren By. Det er vi også i år og det er ved at 

være en rigtig hyggelig tradition. Desværre er der ikke så mange, der møder op til denne lille seance, hvor 

man går en tur i byen rundt og får samlet affald både på stier, veje og hække og hvor nu affaldet kan ligge.  

Det er et samarbejde mellem Gentofte Kommune og Naturfredningsforeningen. I år foregår det SØNDAG 

DEN 2. APRIL 

Og vi mødes kl. 10 ved Rygårds Alle 56.  

Når vi har været en tur igennem byen byder Studiebyen på en lille en til halsen. Det er meget, meget 

hyggeligt. Så MØD OP det er en rigtig god ide. 

 

Afslutning 

Da det er et ulige år i år så er der igen Studieby Fest. 

Det plejer at være et meget festligt arrangement med Studiebyens orkester, som vi også håber vil optræde i 

år, bar og medbragt mad osv. Og forhåbentligt godt vejr, så jeg vil opfordre alle til at møde op til Studieby 

Festen den 19. August 

 

Fastelavn 

Vi har igen i år haft fastelavnsfest og der vil jeg takke i særdeleshed Søren og Charlotte Lønstrup og Rikke 

og Nicolai Boston for at stå i spidsen for dette fine arrangement igen i år.  

 

Loppemarked 

Om der i år bliver loppemarked vides på nuværende tidspunkt ikke. 

Arrangørerne vil spørge Jer under Eventuelt om der stadig er tilslutning til dette. Der er derfor ikke sat nogen 

dato for dette. 

Og til alle, der er med til at holde sammenholdet og Studiebyen på de rette skinner Tak til dem. 

 

OG HERMED VIL JEG OVERGIVE BERETNINGEN TIL GENERALFORSAMLINGEN 

 

 

Dirigenten spørger om nogen ønsker noget uddybet. 

En beboer synes at det er virkelig flot at der er nogen, der tilbyder at lave en film. 

En anden beboer spørger om der har været mange indbrud for nyligt.  

Formanden svarer at det kommer i bølger, men at der ikke er noget nævneværdigt for tiden. Der har 

kun været 2 for nyligt. 

 

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

Regnskabsføreren gennemgår regnskabet og spørger derefter om spørgsmål. 

En beboer spørger hvor længe de kr. 10,00 i forhøjelse på taglånet skal vare. Formanden svarer at 

betalingerne på lånet falder lidt ved hvert afdrag så på et tidspunkt reguleres alles betalinger lidt ned.  

En beboer spørger om den 3-faset el ikke er så gammelt at det snart må være slut. 

Bestyrelsesmedlem Søren Eriksen forklarer at der kun reguleres når der er overdragelse, så det vil 

løbe i mange år endnu. 

Dirigenten konstaterer at bestyrelsen har underskrevet regnskabet som dermed er gyldigt. 

   

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

Formanden foreslår uændret til pari. Der klappes og det er dermed vedtaget.  

 



5. Valg af formand. 
Flemming Ekstrøm er på valg og er villig til genvalg. 

Dirigenten spørger om der er andre, der stiller op. 

Ingen stiller op og formanden er genvalgt. 

 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Søren Eriksen og Jannie Christiansen er på valg. Begge er villige til genvalg. 

Dirigenten spørger om andre stiller op. 

Ingen stiller op og Søren og Jannie er dermed genvalgt. 

 

7. Valg af 3 suppleanter.  

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

Dirigenten spørger om der er andre, der stiller op. Det er der ikke.  

De 3 suppleanter giver en kort præsentation af sig selv. 

For at bestemme rækkefølgen, skal der stemmes skriftligt. Der skal stemmes på den lyserøde 

stemmeseddel.  

 

Der afgives 42 stemmer som fordeles således: 

Søren Lønstrup: 24 

Peter Mortensen: 12 

Ulla Bang:   5 

Ugyldige:    1 

 

8. Valg af revisor. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co.  

Dirigenten spørger om der er andre forslag. 

Det er der ikke. Aaen & Co er dermed genvalgt. 

 

9. Budget for indeværende år v/ regnskabsføreren.  
Til orientering 

Regnskabsføreren fremlægger budgettet for 2017 og spørger efterfølgende om kommentarer. 

En beboer spørger om grundskyld og spørger om ejendomsskatterne ikke bliver reguleret i budgettet. 

Formanden svarer at der er budgetteret med det rigtige beløb – altså det, der rent faktisk er betalt og 

at det ikke er sat op. 

 

10. Forslag fra bestyrelsen: 

a. Projekt for dræning og renovering af øststi. 

Dirigenten giver ordet til bestyrelsen.  

Formanden siger at han gerne vil svare på spørgsmål ud fra det materiale, der er sendt ud. 

 

En beboer, som tidligere har boet på øststien, siger at det er et fint projekt, der løser problemet 

med vandet, men ikke problemet med at stien bliver brugt som losseplads 

. 

En beboer mener at forslaget fra 2006 er bedre og at der bør arbejdes videre på det projekt i 

stedet.  

Siden 2006 er vi blevet rigere og det er jo muligt stadig at vente nogle år og spare mere op for på 

den måde at kunne gennemføre projektet fra 2006. Dog uden beboer betaling. Beboeren mener 

også at Studiebyen bør betale for hele ændringen af øststien. Det bør ikke være noget de selv 

skal bekoste. Om ikke andet, så kun en meget lille egenbetaling. 

 

Formanden siger at ved forslaget fra 2006 er der omkostninger for beboerne på øststien med bl.a. 

at skulle rykke hegn skur m.v.  

 

Samme beboer, som bor på øststien, tilkendegiver at han ønsker den ekstra sol og han tror at folk 

er villige til at betale for at få de 3 meter ekstra og dermed sol i haven i længere tid om aftenen. 

 



Beboeren, der tidligere har på boet på øststien, fortæller om garagerne, der skulle rives ned til 

ingen verdens nytte. Det har blot gjort at stien nu bliver brugt som losseplads. 

Han mener at hvis Studiebyen betaler for parkeringspladser til alle på øststien, så vil det hjælpe 

de mange cykellister som kører på Rygårds Alle. Han ønsker også at forbyde parkering på hele 

den ene side af Rygårds Alle. 

 

Der tales også om at der kan lægges fliser på hele stien, så det ikke er en grusbelægning. 

 

En anden beboer mener at det vil være ærgerligt at forbyde parkering på hele den ene side af 

Rygårds Alle og kan ikke se hvordan det skal hjælpe på noget. Hun påpeger også at alle i byen 

selv har betalt for etablering af egen parkeringsplads og dette også må gælde for beboerne på 

øststien.  

 

En anden beboer siger at formålet må være at gøre Studiebyen så god som muligt for alle.  

Meningen var, at man på øststien skulle kunne bygge de samme carporte som på veststien og 

støtter op om forslaget om at vente nogle år og dermed få forslaget fra 2006 gennemført. 

 

En beboer mener ikke at man kan sammenligne øst- og veststien. Veststien skal lave nogle dyre 

carporte og det bør man ikke nødvendigvis også indføre på øststien. Denne beboer ønsker også at 

man venter og sparer sammen til det større projekt.  

 

En beboer spørger hvorfor der bliver nævnt at der kan belægges med fliser. Vil de ikke knække, 

hvorfor det er må være bedre med asfalt. 

 

Bestyrelsesmedlem Søren Eriksen taler for projektet og forklarer at ved at dræne stien nu, så er 

det ikke spildte penge. Man vil sagtens kunne tage projektet fra 2006 op igen på et senere 

tidspunkt. Der er beboere på øststien, der er meget kede af den mængde vand, der er et problem 

nu og dette projekt vil kunne afhjælpe deres problem.  

De garager, der blev fjernet på øststien var meget dårlige, og desuden blev langt de fleste brugt 

til opbevaring… ikke til parkering. 

 

Flere beboere er i tvivl om parkeringspladserne er planlagt til at være skrå eller lige. 

 

Formanden fortæller at parkeringspladserne skal være skrå, da der ikke er mulighed for andet. 

Betalingen af dem dækker kun selve etableringen. Det er altså ikke en kontinuerlig udgift. 

Hvis vi vælger at lægge kørefliser eller asfalt, så vil der stadig være et problem med afvanding, 

da der ikke er kloak. At anlægge kloak på stien vil være meget bekosteligt. 

De gamle garager blev også nævnt. De gav anledning til rotter, så det var ikke forsvarligt at lade 

dem stå. 

 

En beboer spørger hvorfor der skal tilkendegives om man ønsker en parkeringsplads før arbejdet 

igangsættes. Kan man ikke bare parkere alligevel, selvom der er anlagt en faskine som man skal 

køre over.  

 

Formanden svarer at faskinen vil gå i stykker, hvis der bliver kørt hen over den og netop derfor 

er det med i projektet at der lægges kampesten på de pladser, der ikke er anlægges til 

parkeringsplads. Derved bliver det ikke muligt at køre over faskinen, de steder, hvor der ikke er 

parkeringsplads. 

Det vil være muligt at anlægge parkeringspladser senere hen, men så vil prisen være højere end 

ved opstart. 

 

En beboer på øststien taler igen for at vente nogle år, spare flere penge sammen og vælge 

projektet fra 2006. Det vil tage noget tid før alle beboere har fået rykket deres plankeværk ud, 

men sådan var det også på veststien, da man valgte at udvide den. Der skal lidt tålmodighed til.  

Beboeren er dog glad for at høre at hvis man vælger det nye og mindre projekt, så er det ikke 

spildte penge og man vil senere kunne vælge at forlænge haverne. 

 



Formanden siger at selvom der står mange penge i fonden, så vil det være dumt at tømme 

kassen. Vi ved allerede nu at der er 2 store sætningsskader, der afventer reparation samt at vores 

kloaker hele tiden skal repareres. 

 

En beboer på øststien forstår bestyrelsens bekymring om økonomien og har fuld forståelse for at 

der er sætningsskader og kloaker, der skal repareres. Det kommer naturligvis i første række, men 

netop af den grund giver det også god mening at blive ved med at spare sammen og vente med at 

lave noget på stien før det store projekt kan blive en realitet. 

 

En beboer på øststien har lige renoveret hele huset og undskylder for det rod, de har lavet på 

stien. 

Hun synes at projektet ser rigtig fint ud og vil meget gerne betale for en parkeringsplads. 

 

Der tales om at man ønsker at vide hvad øststibeboerne egentlig mener om projektet. Er de 

positive eller negative omkring det? 

Det vil være en fin rettesnor for resten af byen, nå der skal stemmes. 

 

En beboer påpeger at der ikke er fremmødt særlig mange af øststibeboerne og at det må betyde at 

de er trygge ved det forslag, der foreligger. Hvis de var imod eller bekymrede, så ville de vel 

være kommet for at tilkendegive deres mening. 

 

En beboer på øststien påpeger at det ikke er et spørgsmål om at stien er dårlig. Det er en 

kendsgerning at stien bliver skyllet væk og at der hele tiden repareres på den. Der bør gøres 

noget. 

Der tales igen om ensartetheden af stierne. Bør øst- og veststien have samme projekt? Er det så 

vigtigt at de bliver ens når man ikke ser stierne på samme tid? 

 

Flere beboere vil gerne KUN stemme om der skal drænes. 

Formanden svarer at ved dræning skal der være en faskine hele vejen ned langs stien. 

Parkeringspladserne er blot en mulighed for beboerne, men er kun noget som den enkelte beboer 

beslutter for sig.  

Der skal dermed ikke kun stemmes om dræn, da det vil være dumt at afskære beboerne fra at 

kunne parkere på stien.  

Enten så vedtages projektet eller også falder det.  

 

En beboer spørger om dette projekt vil betyde at der også bliver ryddet op på stien, så alt affald 

og gamle trailere bliver fjernet.  

Formanden svarer ja. 

 

En beboer siger at det er rigtig godt med dræn, men at selve afvandingsrenden burde laves i 

beton og at der burde være riste. 

 

Dirigenten sætter afstemningen i gang. Der stemmes med de røde papkort.  

 

Der afgives 34 ja-stemmer og der er dermed flertal for det foreslåede projekt. Dermed er det 

vedtaget.  

 

b. Forslag om nyt ordensreglement  

Formanden fortæller at det nuværende ordensreglement som er valgt i 2001, ikke indeholder ikke 

det, som er påkrævet. F.eks. så skal der være nævnt noget om træer i byen. Bestyrelsen har 

derfor udarbejdet et nyt forslag som er baseret på det gamle ordensreglement fra 1979.  

Formanden beder om spørgsmål til de enkelte punkter. 

Lise Hjortborg anerkender det store arbejde, der må have været for bestyrelsen ifm det nye 

ordensreglement. 

Hun og Anne har dog et par ændringsforslag: 

Lise og Anne trækker deres forslag tilbage som hører under punkt 11.a. 



Ændringsforslag 1: I afsnittet Grønt Miljø er der både nævnt ordet ”nabo” og ”de 

omkringboende”. 

De foreslår at ”nabo” ændres til ”de omkringboende” i hele afsnittet. 

I afsnittet om enkelt- og dobbelthuse forekommer det også et par gange. Her gælder 

ændringsforslaget også. 

Dirigenten spørger om der er indvendinger. Det er der ikke. Der stemmes på det røde kort og der 

er flertal. Dermed er det vedtaget. 

 

Anne Berglund fremlægger næste ændringsforslag. 

Ændringsforslag 2: 

Efter de tre første linjer, kommer der et ændringsforslag, som hedder: 

Generelt: 

Er man generet af de omkringliggende beboeres beplantning, f. eks skyggegener, bør de 

involverede i første omgang tale med hinanden. 

Langt de fleste sager af denne art kan løses via en konstruktiv dialog imellem de involverede. 

Går dialogen i stå, skal bestyrelsen gå ind i sagen, men som udgangspunkt i en mæglerrolle. 

Kan der på denne baggrund ikke opnås enighed parterne imellem, træffer bestyrelsen den 

endelige beslutning i sagen. 

Træerne giver landskabet karakter og gør det rart at færdes i, men et træ, som vokser højere end 

husets rygning giver anledning til beskæring. 

Medlemmerne opfordres til at udvise rettidig omhu og tage hensyn til hinanden, når der er 

udfordringer beboerne imellem, f. eks generende træer. 

En beboer kan ikke lide ordet beslutning og foreslår det ændret til ”afgørelse”.  

Bestyrelsesmedlem Søren Eriksen svarer at der i bund og grund er enighed fra bestyrelsens side 

samt at bestyrelsen ikke løber fra sit ansvar. Bestyrelsen kan naturligvis altid træffe afgørelser i 

disse sager og give pålæg. Man må bare huske på at hvis man ikke får medhold fra bestyrelsen, 

så er det ikke ens betydende med at bestyrelsen ikke har truffet afgørelse. 

Dirigenten sætter afstemningen i gang. Der stemmes med det røde papkort.  

Dirigenten tæller 28 stemmer. Dermed er ændringsforslaget vedtaget.  

 

Lise Hjortborg fremlægger ændringsforslag 3: 

Højden på rækværk mellem rækkehusene er i dag på 1,5 meter og foreslår at den forhøjes til op 

til 1,80 meter hvis begge naboer er enige. 

Der stemmes på det røde papkort.  

Dirigenten tæller 28 stemmer. 

Det er dermed vedtaget.  

 

En beboer stiller et ændringsforslag om vindfang, havestuer osv. 

I det gamle ordensreglement, var det muligt at ansøge om dette. I det nye, er det slet ikke tilladt. 

Han vil gerne beholde muligheden for at kunne søge om det og foreslår at hele afsnittet bliver 

fjernet.  

Bestyrelsesmedlem Søren Eriksen svarer at der er nogle brandkrav som skal overholdes og gør at 

alle ikke kan få havestue. Det er muligvis kun de store haver, der vil have mulighed. 

Beboeren svarer at det er helt fint, men at han synes at muligheden for at ansøge skal forblive. 

 

En anden beboer påpeger at der ikke er tale om havestuer, da de er opvarmet.  

Det korrekte ord er udestue. 

 

En beboer fortæller at han for mange år siden byggede en udestue og at han har haft stor glæde 

af den i alle årene. 

 

Dirigenten igangsætter afstemning om ændringsforslaget om at hele afsnittet om udestuer skal 

væk. Der stemmes med det røde papkort.  

Dirigenten tæller 27 stemmer og der er dermed flertal. Afsnittet skal dermed fjernes. 

 

 

 



11. Indkomne forslag: 

a. Anne Berglund, Ry 72, og Lise Hjortborg, Ry 68. 

Se bilag 

Dette forslag er trukket tilbage. 

 

12. Information om ny brugervejledning for alle Studiebyens huse. 

a. Der udbedes spørgsmål/kommentarer til materialet.  

En beboer påpeger at de besluttede ændringer fra punkt 10.b bør komme med over i 

brugervejledningen, hvor det er aktuelt. 

Beboeren spørger også om afsnittet om fældning af træer bør fjernes. 

Det bør det ikke, da det omhandler tilladelse til at fælde egne træer.  

Dirigenten spørger om der er flere kommentarer. 

Det er ikke tilfældet. 

Der skal ikke stemmes. 

 

13. Eventuelt. 

Næstformanden spørger om det måske vil være en ide at lægge loppemarkedet ifm den kommende 

fest. Det er der generelt åbenhed for blandt forsamlingen. Der tales om placeringen. Hvis 

loppemarkedet placeres i Skovlæet sammen med festen, så vil det mok ikke tiltrække så mange 

gæster udefra og dem, der kommer vil måske blive hængende pga fadølsanlægget. Omvendt hvis 

man placerer loppemarkedet på parkeringspladsen, så vil det ligge lidt afsides fra festen. Der 

besluttes ikke noget, men alle kan lige lægge hovedet i blød. 

 

En beboer opfordrer bestyrelsen til at tage stilling til om der skal indkøbes en hjertestarter som vi 

kan have hængende i Studiebyen. 

Den bør ikke hænge på porten, da det er for udsat i forhold til hærværk, men den kan evt hænge i en 

forhave i et f rækkehusene. På den måde, er den let tilgængelig for alle og er alligevel lidt beskyttet. 

En anden beboer slår op og kan konstatere at de nærmeste hjertestartere er placeret i Mindelunden og 

på Bomhusvej.  

Alle i forsamlingen støtter op om at der indkøbs en hjertestarter.  

 

Dirigenten spørger om der er mere til eventuelt. Det er der ikke og formanden får igen ordet. 

 

Formanden siger tak for en rigtig god generalforsamling og ønsker de 2 bestyrelsesmedlemmer 

tillykke med genvalget samt ønsker tillykke til de 3 suppleanter. 

 

Formanden takker dirigenten for korrekt ledelse og takker forsamlingen for god ro og orden.  

 

 

 

 

Referatet er godkendt d. 14. april 2017 
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Flemming Ekstrøm, Formand  Jørn Jeppesen, Dirigent  
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