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Årets Delegeretmøde (Generalforsamling) Sammenslutningen for Grundejerforeninger i Gladsaxe kommune 
29. marts 2017 kl. 19:00 
Mødet starter med et indlæg fra Nordvand omhandlende stigende udgifter til vand og det nye Novafos og indsat-
sen mod vandspild. Ved Carsten Nystrup og Arne Kristensen.  
Arne Kristensen: Nutidens Nordvand i Gentofte og Gladsaxe. Nordvand er ejet af Gentofte og Gladsaxe kom-
muner. Vandforbruget er svagt faldende i de sidste 15 år og det samme forventes i de næste 10 år.  
Der fokuseres på følgende: Drift og vedligehold af systemerne, planlægning og udførsel af afløb- og klimaprojek-
ter.  
Tre overordnede strategier: Etablering af regnvandssystemer, udbygning og lokal håndtering af vand.  
Gennemgang af projekter i Nordvand i Gladsaxe Kommune. 
Carsten Nystrup: Gennemgang af Novafos som er en sammenslutning af ni kommuners vanforsyninger. Før var 
det seks forsyninger, som har forsynet vand og spildevand til disse ni kommuner. Forsyningerne er gået sam-
men for at der fremadrettet kan effektiviseres uden at det går ud over servicen. 20 % regnes det med at denne 
sammenlægning i effektivisering vil give. Der vil også ske en stor kompetenceopbygning.  
Navafos betyder: Ny stærk vandstrøm og vil blive et af de største vandforsyningsselskaber.  
Prognosen for prisen på vand er stigende. Over de næste 40 år vil der ske en fordobling af vandprisen til om-
kring 100 kr/m3. Der bliver investeret meget og de lån i Kommunekredit skal betales tilbage og derfor denne 
stigning. 
Tak til Carsten og Arne 
  
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent: 
Forslag: Hans-Christian Gelf-Larsen – Hans-Christian er valgt. Indkaldelsen er korrekt indkaldt.  
 
2. Aflæggelse af beretning for 2016: 
Beretningen handlede for en stor del om efterårstræf 2016 og hvordan vi kan styrke foreningen og skabe synlig-
hed i forhold til f.eks. Kommunens planer for miljøområdet, butiksstrukturer og parcelhusforeningerne. Men også 
hvordan vi kan medvirke til at pege på reduktioner i udgifter til forsyningsområdet. Beretningen var up-loaded 
forud for Delegeretmødet.  
Beretningen er godkendt. 
 
3. Regnskab: 
Per er desværre forhindret i at komme, så Torben gennemgik regnskabet. 
Mødeudgifterne er steget, dette er efterårstræffet som har gjort stigningen.  
Udgift til bestyrelsens godtgørelser er steget lidt fra kr 14.300,- til kr 18.750,-. Det kan dog ikke redegøres for 
hvorfor denne er steget.  
Tilgodehavender er ikke skrevet i regnskabet. Regnskab 2016 skal sammenholdes med regnskab 2015. Der var 
intet budget 2017. 
Indtægtsgrundlaget var kritisabelt dårligt. Der har ikke været sendt regninger og dermed heller ikke modtaget 
betalinger for årskontingent 2016 for alt for mange foreninger. 
Generalforsamlingen forkaster regnskabet.  
Generalforsamlingen henstiller til at regnskabet gennemgås igen og revisorerne gennemgår det.  
Hverken kasserer eller de to revisorer deltog i generalforsamlingen. 
Efterfølgende er det oplyst at regnskabet i henhold til vedtægterne ikke skal godkendes til delegeretmødet og 
derved kan det heller ikke forkastes. 
Torben udarbejder et revideret regnskab 2016 og budget 2017 med nødvendige regnskabsforklaringer. 
 
4. Fastlæggelse af kontingent for næste år: 
Forslag er at forblive på 5 kr. pr. medlem i grundejerforeningerne.  
Forslaget er godkendt og kontingentet er fortsat på 5 kr.  
En undlader at stemme resten stemmer for forslaget.  
 
5. Indkomne forslag: 
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Der er ikke indkomne forslag. 
 
6. Valg: 
Kasserer: Per Praem stiller ikke op til genvalg. Philip og Nina Hanberg stiller op til valg. Nina er valgt som kasse-
rer.  
Medlem: Flemming Hansen  
Medlem: Flemming Brun stiller ikke op til genvalg. Philip stiller op til valg. Philip er valgt til bestyrelsesmedlem. 
Medlem: Louise Brøgger Hyttel stiller ikke op til genvalg. Jørgen Krog stiller op til valg. Jørgen er valgt til besty-
relsesmedlem.  
Suppleant: Erik Jensen. Erik genopstiller. Erik er valgt. 
Suppleant: Ole Berner. Ole genopstiller. Ole er valgt.  
Revisor: Christian Hansen er på valg som revisor.  Lis Bertholt stiller op og er valgt for et år.  
Revisor / Revisor suppleant: Kurt Brix. Kurt har meddelt at han stiller op som revisor. Kurt er valgt for to år. 
Revisor suppleant: Kurt Brix. Steen Andersen stiller op. Steen er valgt.  
Der vælges to nye revisorer. 
Valg af Sammenslutningens repræsentant til Det Grønne Råd i Gladsaxe Kommune: Flemming Brun stiller ikke 
op til genvalg. Dette er en fejl og Flemming Brun fortsætter.  
 
7. Eventuelt: 
Hvem har styr på de midler der er i foreningen? Det kommer den nye kasserer til at have.  
Flemming Brun foreslår at der ses nærmere på kontingent strukturen, da det er skrevet lidt snørklet i vedtægter-
ne. Han foreslår at der skal arbejdes med et minimums kontingent og maksimum kontingent. Eventuelle æn-
dringer skal vedtages på generalforsamling. Bestyrelsen vil se nærmere på dette. 
 
Generalforsamlingen er afsluttet. Og dirigenten takker for god ro og orden. 
 
Efter Generalforsamlingen havde vi en livlig diskussion med to inviterede og fremmødte politikere, der netop 
havde været i byrådsmødet. 
Lars Abel (K) og Pia Schou (V) fortalte hvordan de mente vi kunne få indflydelse på kommunalbestyrelsens ar-
bejder med Kommuneplanen 2017, der med sin fortætningspolitik vil medføre mange ændringer i bebyggelser i 
parcelhusområderne. Vi blev opfordret til at udarbejde forslag og høringssvar og deltage aktivt i borgermøderne. 
Bestyrelsen udarbejder forslag til høringsvar, der skal indgives seneste den 25. april, alle foreninger kan indsen-
de egne høringssvar og Sammenslutningen kan indsende høringssvar også fra en større kreds af parcelhusejer-
foreningerne. 
Tak til Lars og Pia. 
 
 
Torben Sønnichsen   Nina Hanberg 
Formand                    Kasserer 
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