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Referat ekstraordinar generalforsa mling
Torsdag 01-11-2018
I Himmelev Sognegird

Dagsorden:

1.

Velkommen ved formanden
Formand Henrik Wissing bod velkommen.
Fremmodte husstande: 47
Fuldmagter: L2
Stemmer ialt: 118.

2.

Valg af dirigent
Peter Lindkvist blev foreslf,et af bestyrelsen og valgt uden modkandidat.

Dirigenten verificerede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jf. vedtegterne.
Dirigenten introducerede dagsordenen med henvisning til punkt 3.
Dirigenten gjorde opmarksom pl at ved vedtagelse af forslag B bortfalder forslagene

3.

C og D,

Behandling af indkomne forslag
For at etablere felles affaldsordning ivores grundejerforening kraver Roskilde Kommune en
generalforsamlings beslutning, for kommunen vilgodkende felles l6sning for Grundejerforeningen

lbsgirden.
Forslagene kan med bilag ses

A.

pi grundejerforeningens

hjemmeside www. Grf-ibsgaarden.dk

Forslag fra stikvej 1:

Stikvej 1 6nsker, at der skal stemmes om etablering af en nedgravet l6sning til alle

affaldsfraktioner.
Jan Kofoed motiverede forslaget.
Jan oplyste at forslaget skal revideres pi stikvejen, og at man evt. dr6fter en affaldsgdrd
igen, dog Onskes fortsat mandat til at s6ge kommunen om en nedgravet l6sning.
Herefter fulgte f6lgende debat:
Gorm l-14: Det vil blive procedureproblem, hvis indstillingen til kommunen skalvare en
samlet plan, der kan tages stilling til. Hvis der ikke et endegyldigt forslag, si m6 ans6gning
afuente alternativ beslutning evt. p5 ordinar generalforsamling
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Dirigenten: Forslaget bringes til afstemning.
GormL14: sporger om der evt. Onskes losning lignende de Ovrige?
Jan Kofoed 42: PA stikvejen har man ogsS droftet mulighed for A og B medlemskab dvs.
med eller uden bio og rest affald i den nedgravede losning. Tomningsfrekvens skal da
droftes med kommunen.
Henrik 110: Sp0rger om det er undersogt, om kommunen vil godkende de fremsatte forslag
Formanden: Kommunen vil forst tage stilling, ndr der ligger en beslutning fra en
generalforsamling. Derfor er det vigtig med principgodkendelse af forslagene.
Thorstein L28: Sejersen fra kommunen har tidligere sagt, at enkeltfraktioner ved stamvejen
ikke accepteres.

Formanden: Henviser til at den midlertidige losning p$ stikvej 4 er accepteret af
kommunen, og det giver h6b om, at de forsliede losninger kan accepteres.
Henrik 110: Oplyser at han har talt med formanden for teknisk udvalg, det kan m6ske give

fremdrift.

,

fortsetter motivationen: Der vises billeder af, hvor det forsliende anleg skal
ligge. Der er maksimalt 50 m til de fjerneste brugere. To p-pladser inddrages med plads til 3
og reserveret plads til4 containere. Hver container indeholder 5 m3.

Jan Kofoed

Formanden: spprger hvor mange fraktioner der er taget hOjde for.
Jan Kofoed: Der plads

til

3 yderligere

fraktioner, da det er muligt at opdele indkast og

container.
Leif 124: spOrger, hvor godt kapaciteten udnyttes.
Jan Kofoed: Containerne dimensioneret

iforhold til kommunens anbefalinger.

Jytte L40: sporger til okonomien.
Jan Kofoed: Prisen er 10.000 kr. pr. husstand plus driftsomkostninger.
Marianne 110: Spprger om det kan sikres at udgiften afholdes af Stikvej
Jan Kofoed: Der etableredes en juridisk gyldig affaldsforening.

1.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget med overvaldende flertal.

B. Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslSr, at der etableres to containergirde til de falles affaldsfraktioner:
(Pap, papir, metal og glas med plads til udvidelse) tildeting rnellem stikvej 2,3, og4.
Containerglrdene skal placeres i plantebaltet for enden af boldbanen ved stikvej 2 og 3

samt plantebeltet for enden af stikvej 3 og 4.
Formanden motiverede forslaget: Der er Onske om containergird ved boldbanen fra stikvej
2 og3, @nsket er dokumenteret ved underskrifts indsamling.
Lignende losning er droftet og Onsket pe Stiloej 4.
Placeringen af de to containergirde er ensartet og vil give god synergi og positivet
helhedsindtryk. Ensartede losningener kan muligvis lette godkendelse i kommunen.
Der skal opsamles: Pap, papir, glas, metal, batterier pA sigt miske plast og tekstil.
KAre Lauritzen har udformet skitserne (som findes pi hjemmesiden).
Udformningen letter t6mning.
Der er passende afstand til huse sA ingen generes af f.eks. stoj.
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De overliggende bjelker forsynes med lys.

Sortmaling mindsker synligheden.
Formanden: Tilbud

pi udforelse er modtaget pi 106.000

kr. pr. affaldsg6rd det er ca. 3.600
kr. husstand, dertil skal legges el-forsyning. Det er mange penge, og bestyrelsen vil
indhente endnu et tilbud.
Herefter fulgte f6lgende debat:
Hanne L58: SpOrger om alle skal have containeren til bio/rest ind i skuret.
Formanden: Nogle steder er det ikke muligt pga. af trapper. Hvor det er muligt skal den i
sku ret.
Annemarie L16: Der kan vare en udfordring omkring tpmning fra skuret.
Dirigenten: Opfordrer til at debatten kun vedrOrer selve projektet:
Winnie 6: Sporger om forhold vedr. vedligehold og Okonomi, og om det kan blive losseplads

for andre.
Formanden: Vedligehold vil indgi i ejerforeningens driftsbudget. Ophobning af ekstra affald
forventes ikke at blive et problem.
Kdre 184: Vedligehold kan ligestilles med carporte. Stikvej 4 har ikke haft affald ved siden af

containerne. KAre sk0nner at tilbudspriserne er for hpje og at det mSske kan g6res for ca.
60-70.000 kr.
Erik 1.16: andelsboligerne har ikke problemer fremmed affald.
Ukendt: sporger til tomningsfrekvens pi stikvej 4.

Formanden: Der t@mmes hver 6 uge, dog er kapaciteten til glas for lille. Papircontaineren
fyldes ogsi hurtigt. Enten skal kapacitet eller tomningsfrekvensen Oges. Evaluering med
komm unen udestdr stadig.

Dirigenten: Der er to rakker containere i de foresl6ede losning altsi st6rre kapacitet.
Leif 124. Vi kan godt lide ordning kompost, metalomsmeltning og genindvinding af papir og
pap osv.
Jan Kofoed 42: Fakturering af hyppigere t6mningsfrekvens skal afklares.

Formanden: Ja

Dorte 186. Ugetomning af de nuverende spande faktureres pi egen regning.
for kommunen ved central afhentning. Det m5 give mulighed
for oget tomningsfrekvens.
Grete 168: Spgrger om glaslosningen larmer iforsoget pi stikvej 4.
Lars 192: Nej ikke et problem med stoj. Lars sporger til dimensionerings beregning.
Formanden: Beregning udfores af kommunen.
Dorte 1-85: der er enighed om kun at kaste glas i mellem kl. 9 og 19
Hanne 158: Nogle har plads til flere containere, andre har ikke og containerne er grimme.
For fellesskabet skal den felles l6sning prioriteres.
Thorstein 128: SpOrger om individuelle l6sninger forsat er ok? Er man frit stillet. Containere
inde i skur et skammer ikke
Formanden: Bestyrelsen 6nsker felles losning, og der kommer nok flere fraktioner til
Jens 146: Der er besparelse

efterhinden, det bliver optil4 botter.
Gitte 142: Her er smukt og hyggeligt skraldespande er ikke konne og kan pivirke verdien af
husene, en faJles smuk Josning bevarer oasen.

Side 3 af 5

G

Lffi

rundejerforeningen lbsgi rden

vrrurw€rf-lbsgaarden,dk

Formanden: Der er en modstander p6 stikvej 4, som dog bakker op, hvis forslaget bliver
vedtaget.
Henrik Pinholt 110: Det bliver dyrt, hvis ikke alle 96r med.
Dirigenten: Hvis losningen vedtages, vilden omfatte alle.
Gert 5: Det skal afklares, om alle skal tilslutte sig. Et flertalskrav skal m6ske overvejes.
Formanden: Henviser til de undersogelser der er lavet med 98 % tilslutning.
Gert 5: Sporger om der indenfor rammen kan laves individuelle losninger.
Formanden: Affaldsgruppen har heller ikke kunnet opni fuld enighed om en lgsning, si
derfor arbejder bestyrelsen nu for en felles losning.
Gorm 114: lndividuelle losninger kan m6ske overskues nu, men hvad si nir der kommer
flere spande, en felles losning er det rigtige.
Ove 30: Foreningen kan ikke diktere en losning, det er mellem kommune og den enkelte .
Foreningen kan dog diktere det estetiske, derfor skal det vere meget stramt, hvis der
6nske individuelle l6sninger.
Formanden: Der vil komme forslag herom til den ordinare generalforsamling.
Else 194: SpOrger om alle t6mningslosninger er mulige.
Thorstein: Det har det tidligere varet.
Jytte 140: Synes Affaldsgirden skal vare males svenskr6d som andet trevark i lbsg6rden.
Erik 116: Henviser til 2 oprindelige forslag fra stikvej 2, som er billigere hvorfor ikke disse?
Formanden: De nye tilbud omfatter et storre anleg, som ogs6 kan benyttes af stikvej 3.
Gorm 114: opfordrer til at der indhentes endnu et tilbud.
Hans 142: Forslagene er ikke sammenlignelige bl.a. fordi braddernes placering er
henholdsvis lodret, som p6 andre steder i lbsgSrden, og vandret .
Annemarie 108: Der er ogs5 andre forskelle pi tilbuddene
Heinrech : Der bOr vere manovredygtighed for bestyrelsen for den endelige udformning,
det her handler om containergirde eller ej.
Pinholt 110: sporger til videre proces.
Formanden: F0rst skal losningerne til godkendelse hos kommunen, og der skal sattes en
okonomisk ramme at arbejde inden for. Tilbuddet skal forhandles ned.
Marianne 60: Sp@rger om det er korrekt, at vi skal stemme om ridighed over fellesarealer.
Dirigenten: Der stemmes om containergirdenes konkrete placering. Udformning og
Okonomi mA fOlge pi den ordinare generalforsamling.
Formanden: Der stemmes om placering, og om hvordan det skal se ud i de stor trak.
Dirigenten: Altsfr det viste projekt.

tilsluttet sig en billigere model.
Dirigenten: Fastsl6r at afstemning om felles losning er i alles interesse.
Winnie 6: sporger om vistemmer om mandat til at ride over fallesareal.
Formanden: Der tages et omride, som ikke benyttes pt.
Grete 168: skal de vere ens.
Formanden: Ja det skal de.

Jens 146: Stikvejene har

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget med overveldende flertal.

Dermed bortfalder forslagene
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C.

Forslag for stikvej 2 og 3: Bortfaldet

Etablering af en containergird i plantebaltet for enden af boldbanen ved stikvej 2 og 3
(pap. Papir, metal og glas med plads til udvidelse).

D.

Forslag fra Stikvej 4 Bortfaldet

Etablering af en containergird i plantebeltet for enden af boldbanen ved stikvej 3 og 4
(pap. Papir, metal og glas med plads til udvidelse).

4.

Afslutning
Formanden takkede dirigenten og de fremmodte og takkede for en god dialog.
Formanden forsatte:
Det er bestyrelsens hensigt at gore de felles containergirde s6 billige som muligt i forhold til den
vedtagne skitserede losning, dette er forudsat en godkendelse hos kommunen.
Endvidere stilles der til den ordinere generalforsamling forslag om inddekning af containere til bio
og restaffald hos de enkelte grundejere.

Dato: tg-ll-

'Ll8

Hanne Lindegren,
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Henrik Wissing,

t
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formand

Dato ? s," 1, ' 15

Peter Lindkvist, dirigent

