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Generalforsamling i ejerforeningen
Der indkaldes til generalforsamling i ejerforeningen: 
Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19:30
i Fællesrummet i Groskenstræde 3.
Beboerne i Bjergegade 28 A-E er også meget velkomne.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Aflæggelse af årsberetning.

 3. Aflæggelse af årsregnskab (regnskabet for 2015 er vedlagt).

 4. Forslag:  

 a) Forslag fra bestyrelsen om indførelse af en ny trappevaskordning
En beboer i Groskenstræde 3 har meddelt, at vedkommende pga. af en skade ikke kan deltage i 
trappevasken i en ikke nærmere bestemt periode. Et forslag fra bestyrelsen om at hyre en person eller et 
firma til opgaven blev afvist med henvisning til, at udgifter til trappevask påhviler ejerforeningen. 
     Ejerforeningsbestyrelsen bestræber sig på at holde foreningens udgifter på et minimum. Det gør vi bl.a. 
ved at lade opgaver som trappevask og havearbejde udføre af medlemmerne selv. Indtil nu er trappevask i 
opgangene i Groskenstræde 3 og 7 således gået på skift mellem beboerne. I enkelte tilfælde har beboerne 
valgt for egen regning at betale en anden til at udføre trappevasken.  
     Bestyrelsen foreslår, at der fra og med 1. april 2016 indføres følgende trappevaskordning: 
     Acontobidraget for alle lejlighederne i Groskenstræde 3 og 7 forhøjes med et beløb (pt. 540 kr. årligt) til
dækning af trappevasken. Ejerlejlighedsejere, som selv forestår trappevasken, får et nedslag i 
acontobidraget på samme beløb. For de ejere, som ikke vasker trapper, hyrer ejerforeningen en person/et 
firma til at udføre vasken. (Beløbet fremkommer således: Trapperne vaskes 26 gange på et år (hver 14. 
dag), hvilket svarer til 4,33 gange årligt pr. lejlighed. Udgiften til en trappevask er pt. sat til 125 kr.).

 b) Forslag fra Ragnhild og Hans Halling om tjek af Groskenstræde-ejendommens udsugningsanlæg
Vi har erfaret, at foreningens udsugningsanlæg ikke fungerer optimalt - specielt på badeværelset, hvilket 
afføder visse indeklimaproblemer især i vinterhalvåret. Derfor skal vi anmode generalforsamlingen om at 
bemyndige bestyrelsen til at få foretaget et check af udsugningsanlægget, herunder om nødvendigt få 
foretaget en vedligeholdelse og evt. udskiftning af defekte dele. Samtidig skal vi opfordre til, at der i 
budgettet fremover afsættes midler til et fast periodisk check af anlægget, fx hvert andet år.
     Bestyrelsen har af Helsingør Ventilation Aps fået oplyst, at et eftersyn vil koste ca. 1.000 kr. + moms pr.
ventilationsmotor. Hertil kommer udgifter til eventuelle reparationer og evt. rensning af rør.

 c) Forslag fra Stig Rasmussen om rygning i fællesområderne, herunder opgange, kælderen osv.
Jeg har konstateret, at der ryges i vores opgang (Groskenstræde 7). Er det OK eller ej ? Jeg mener, at jeg/vi
har ret til et røgfrit miljø, og vil gerne have, at ejerforeningen tager stilling til dette .

 d) Forslag fra bestyrelsen om fældning af træ i Gården
Som tidligere meddelt i mail af 9. juli 2015 til ejerforeningens medlemmer og beboerne i Bjergegade 28 
har ejeren af naboejendommen i Sct. Annagade 41 bedt om accept af, at et elmetræ, der ud for 
Groskenstræde 13 står i skellet, bliver fjernet. Træet skygger i hans have.
     Det har vist sig, at flere af ejerforeningens medlemmer er stærkt imod en fældning af træet, og 
bestyrelsen meddelte derfor naboen, at vi ikke umiddelbart kunne acceptere en fældning. Imidlertid 
insisterer han på at få træet fjernet, idet han samtidig oplyser, at beboeren i huset ved siden af har tilsluttet 
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sig kravet. De to naboer vil om nødvendigt henvende sig til Hegnssynet. I øvrigt er naboerne i givet fald 
indstillet på at forestå og bekoste fældningen.
     Ejerforeningsbestyrelsen medgiver naboen, at træet skygger meget netop i hans og hans nabos haver. 
Da træet som anført står i skellet, vil der være overvejende sandsynlighed for, at naboen vil få medhold i 
en hegnssynssag. Endvidere lægger vi vægt på at bevare det gode naboskab, samt at undgå unødige 
udgifter til en hegnssynssag. Vi foreslår på denne baggrund, at ejerforeningsbestyrelsen bemyndiges til at 
acceptere, at naboen fjerner træet, såfremt vi får en fornyet henvendelse.

 e) Forslag fra bestyrelsen til reviderede ordensregler
Ejerforeningen har den 13. april 1999 godkendt et gårdregulativ med ordensregler for gårdanlægget. På 
ejerforeningens hjemmeside www.teaterhusene.dk findes et sæt ordensregler, som indeholder en del, men 
ikke alle gårdregulativets bestemmelser, og som desuden omfatter regler, der ikke alle har været godkendt 
på en generalforsamling. For at få bragt orden i ordensreglerne har bestyrelsen udarbejdet vedlagte 
samlede forslag til ordensregler mm., som foreslås godkendt af generalforsamlingen til erstatning for 
gårdregulativet af 13. april 1999.

 f) Forslag fra bestyrelsen om køb af nye havemøbler
Til erstatning for de nedslidte og halvrådne Kronborg-bænke foreslås, at ejerforeningsbestyrelsen 
bemyndiges til at anskaffe nye havemøbler inden for et samlet beløb på 10-15.000 kr.

 5. Valg af medlem til bestyrelsen (Lis Foss er på valg).

 6. Valg af bestyrelsessuppleant (John Petersen er på valg).

 7. Valg af revisor og revisorsuppleant (Beryl Aasvang og Kirsten Linde er på valg).

 8. Eventuelt, herunder 
* dato for oprydningsdage, sommerfest/krebsegilde og juleglöggparty
* plan for fordeling af havearbejdet i 2016, jf. nedenfor.

Foreløbig plan for fordeling af havearbejdet i 2016
Ejerforeningsbestyrelsen har med udgangspunkt i sidste års plan udarbejdet
nedenstående foreløbige plan for fordelingen af havearbejdet i Gården. Hvis den
tildelte periode ikke passer på grund af ferie el.lign., bedes vedkommende give besked
herom til kassereren (Carsten Søndergaard) inden eller på generalforsamlingen. 

Græsslåning

Uge Ansvarlig Uge Ansvarlig Uge Ansvarlig

nr. dato nr. dato nr. dato

17 18.4.-24.4 Vibeke+Verner 25 13.6-19.6 Lis + Steen 33 8.8-14.8 Lise + Anders

18 25.4-1.5 Susan + John 26 20.6-26.6 Bettina + Stig 34 15.8-21.8 Bettina + Stig

19 2.5-8.5 Jytte + Knud 27 27.6-3.7 Vibeke + Verner 35 22.8-28.8 Kili

20 9.5-15.5 Ragnhild + Hans 28 4.7-10.7 Lennart 36 29.8-4.9 Ragnhild + Hans

21 16.5-22.5 Carsten 29 11.7-17.7 Jytte + Knud 37 5.9-11.9 Susan + John

22 23.5-29.5 Kili 30 18.7-24.7 Lis + Steen 38 12.9-18.9 Majbritt + Jan 

23 30.5-5.6 Majbritt + Jan 31 25.7-31.7 Carsten

24 6.6-12.6 Lise + Anders 32 1.8-7.8 Lennart

”Urnegård”: Beryl + Mogens Hæk omkr. P-pladsen: John/Verner (hækklipning omkring terrasserne påhviler 
beboerne i de pgl. huse)

Beboere, som i 2016 har påtaget sig græsslåning (i 2 uger), klipning af hæk omkring P-pladsen eller pasning af 
"urnegården" vil få godskrevet 300 kr. i deres bidrag til Gårdens fællesudgifter i 2017. Godskrivningen for klipning af 
hækken omkring P-pladsen udgør dog 600 kr.


	Generalforsamling i ejerforeningen
	Foreløbig plan for fordeling af havearbejdet i 2016

