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Referat af stiftende generalforsamling i
”Grundejerforeningen Provstlund”
Torsdag den 29.8.2013 blev der holdt stiftende møde i ”Grundejerforeningen Provstlund”.
Tilstede ved stiftelsen var
Mads Busk Larsen og Louise Busk Pedersen
Heidi Rønning Hansen og Anders Abildgaard Nielsen
Christian Larsen med far
Pernille Nedergaard Nielsen og Søren Due Hansen
Mette Bentzen og Thorbjørn Bentzen
Mette Bønnelykke
Jesper Lübke
Julie Damgaard Jensen og Morten Boye Motensen
Martin Slotsdal Madsen og Laura Thomsen
Morten Agerholm Nielsen og Maja Bjerre
Svend Halse Petersen
Søren Larsen og Mette Andersen
Hans Bang-Hansen og Karen Bang-Hansen
Børge Jørgensen
Generalforsamlingen fik følgende forløb:

1.

Velkomst

Hans Bang-Hansen bød velkommen og orienterede kort om de videre planer og videreudbygning af
udstykningen, herunder at der er planlagt byggeudstilling igen i 2014 i forlængelse af den, der var i
år.

Herefter var præsentation bordet rundt, så der var mulighed for at lære hinanden at kende.
2.

Redegørelse om baggrund for mødet

Børge Jørgensen udleverede kopi af § 12 i lokalplanen, som indeholder bestemmelser om pligt til
medlemskab af grundejerforeningen og bestemmelser om hvilke forpligtelser grundejerforeningen
vil få.
Dette gav ikke anledning til spørgsmål.

3.

Gennemgang af udkast til vedtægter

Det udsendte udkast til vedtægter blev gennemgået punkt for punkt.
I forhold til det udsendte blev der vedtaget ændringer i
4.3. 2. afsnit, som nu lyder: ”Låneoptagelse skal godkendes af en generalforsamling, men bestyrelsen
kan uden generalforsamlingens godkendelse optage lån til vedligeholdelse på op til kr. 30.000 pr. år.”
6.1. ”Der betales et bidrag pr. ejendom.”
9.1. ”Et medlem har på generalforsamlingen 1 stemme for hvert bidrag, der er pålagt medlemmet.”
11.6. punkt 8 ”Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant”
18.2. ”Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.”
19.2. udgår.
Vedtægterne med de nu foreliggende ændringer blev enstemmigt godkendt.

4.

Stiftelse af grundejerforening

Forsamlingen tiltrådte herefter, at grundejerforeningen stiftes med de netop godkendte vedtægter.

5.

Fastsættelse af bidrag for årene 2013 og 2014

Efter nogen debat blev det besluttet, at bidraget for resten af 2013 og hele 2014 fastsættes til
kr. 1.000.

6.

Valg af formand

Mads Busk Larsen blev valgt til formand.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Det blev besluttet at bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer. Der skulle derfor vælges 4. Valgt blev
Anders Abildgaard Nielsen, Jesper Lübke, Laura Thomsen og Morten Agerholm Nielsen.
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Pernille Nedergaard Nielsen lod sig nøje med suppleantposten.
8.

Evt.

Under evt. orienterede Hans Bang-Hansen om årsagen til at ordet ”Provstlund” var fjernet fra byskiltet.
Efter at have nydt Karen Bang-Hansens dejlige kage og gode kaffe sluttede generalforsamlingen i god
ro og orden.

Som dirigent
30.8.2013

Børge Jørgensen
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Referat af generalforsamlingen i grundejerforeningen ”Prostlund”
1. Velkomst, valg af dirigent.
Hans var valgt på forhånd, så dette punkt var hurtigt overstået.

2. Beretning fra bestyrelsen.
Formand Mads Busk, fortalte kort om de områder som bestyrelsen har arbejdet med indtil videre. Blandt andet med
oprettelse af facebookgruppen Provstlunden og kort omkring Nabo.dk. Derudover blev der informeret foreningens konto i
Nykredit og at vi har valgt at lave et CVR nummer til foreningen. Der er indgået aftale omkring snerydning, som der dog
indtil videre ikke har været udgifter til. Morten Aggerholm har indgået aftale omkring rabatordning på vindues pudsning,
dette kan der findes mere info om på nabo.dk, hvor bestyrelsen i øvrigt anbefaler at alle opretter sig.
Herefter kom Hans med en status på salget af grunde, hvor der på nuværende tidspunkt er 72 byggemodnede grunde,
40 af dem er solgt. Der er store forventninger til næste etape, dog er der endnu ikke solgt nogle grunde her endnu. Alt
efter hvordan salget af grunde udvikler sig, vil vi få overdraget de grønne områder i år eller i starten af 2015. Dog
forsikrende Hans, at der ikke kom nogle omkostninger i forbindelse med de grønne arealer i år, dem tager han for 2014.

3. Status økonomi (intet regnskab for 2013)
Jesper kom med en dybdegående gennemgang af forbrug i perioden og en status på den likvide beholdning.

Bilag 1:
Grønne områder i Grundejerforeningen Provstlund
Tanker om legeplads:
Det er om afsæt altid ejeren af legepladsen, og derfor bestyrelsen i grundejerforeningen, der har ansvaret
for sikkerheden på legepladsen, og som derfor er erstatningspligtige ved uheld.
Hvis der er udarbejdet en rapport af en certificeret legepladsinspektør, uddannet ved Teknologisk Institut,
Tüv Süd og Dansk Standard uddanner legepladsinspektører, i forhold til gældende standarder, og ejeren har
rettet alle påtalte fejl, men der sker en ulykker p.g.a. forhold, der burde være påtalt af inspektøren, kan
legepladsinspektøren blive draget til ansvar for mangelfuld rådgivning. Der er dog fældet meget få domme
på området.
For at sikre, at en legeplads lever op til alle standarder, anbefales det, at en certificeret legepladsinspektør
er med i planlægningen af legepladsen.
En legeplads med et klatrestativ i stil med nedenstående og en karrusel vil koste kr. 105.464,00 leveret og
monteret plus moms (tilbud fra http://proleg.dk/pro-color/). Her er der ikke medtænkt faldsikkert underlag.
Derudover skal der medtænkes timeløn til en legepladsinspektør.

Det ville også være muligt at tænke i naturlegepladser. Her har jeg ikke hentet tilbud, men man kunne
undersøge mulighed for klatrestativer i denne stil (fundet på
http://www.minnaturlegeplads.dk/naturlegeplads-klatreredskaber.html)

Samlet tror jeg, ud fra det jeg har undersøgt på nettet, at der skal bruges mellem 150.000 til 200.000 hvis
der skal opstilles en ordentlig legeplads, der tilbyder noget, de legeredskaber der opstilles i haverne, ikke
giver.
Andre muligheder
-

Område med et par fodboldmål
Opstilling af borde/bænke
Bålplads?
Andet?

Referat fra generalforsamling for Grundejerforeningen Provstlund 22-4-2015.
1. Velkomst, valg af dirigent.
Philip Kristoffersen blev valgt til dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen.
Kort info omkring udfordringer vedr. vejkonstruktionen omkring ensidig vejhældning. De allerede etablerede veje bliver
ikke ændret, men fremtidige veje bliver udført med ensidig hældning.
Kort info omkring tillæg til vedtægter. Fortæller om overdragelse af grønne arealer og grønt udvalg. Hunde
efterladenskaber, undersøgt omkring skiltning osv.
Kort ind omkring økonomi, positivt regnskaber. Da der har været minimale udgifter til snerydning.
3. Indlæg fra udstykker Hans Bang Hansen
Overdragelse af 3. etape af Provstlund Alle. 1. vej er færdig, sidste hus på 2. vej bliver afleveret til feb. Yderligere 9
grunde bliver etableret ved søen. (4 ud af 9 er reserveret). Trekanten ned mod Lund by har Hans netop købt og bliver
også inddraget i området. 6 grunde tilbage på Gyvelhøj. Flere projekter nærmere sig afslutning. Højeste prioritet er
området nede bag søen, hvorefter færdiggørelsen af de øvrige grønne arealer påbegyndes. Området nede ved søen
forventes overdraget allerede i år. Grønne arealer omkring Gyvelhøj forventes også overdraget i år.
Grøfterne bliver lavet om, så det ikke bliver et problem at slå græsset. På nuværende tidspunkt skal vi kun selv
vedligeholde den meter græs der ligger ud til vejen.
4. Hvem er hvem?
Præsentationsrunde
5. Regnskab 2014
Regnskabet blev fremlagt og efterfulgt af kort debat omkring saltning af veje, selvom det ikke har sneet.
6. Tillæg til vedtægter
6.1: Al frivillig arbejde for grundejerforeningen sker på eget ansvar og for egen risiko. Ved frivilligt arbejde for foreningen
bør den frivillige således have en personlig ansvars- og ulykkesforsikring. Grundejerforeningen har ikke tegnet erhvervsog arbejdsskadeforsikring.
GODKENDT
6. 2: Ordenregler for fællesarealer:
A: Hunde skal holdes i snor og afføring skal samles op.
IKKE GODKENDT. Ændres til:
A: Hunde skal holdes i snor og afføring skal samles op. Det er tillad at slippe sin hund løs på det store fællesareal ved
Fruens Bøge forudsat at man stadig har kontrol over sin hund.
B: Haveaffald, sten og andet affald må ikke placeres på fællesarealerne.
GODKENDT
C: Grundejere, som har en stribe fællesareal mellem egen grund og områdets veje, cykelstier og fællesstier er ansvarlige
for at slå græsset på dette område.
IKKE GODKENDT. Bestyrelsen laver en tegning med optegning af de arealer, som skal holdes af den enkelte grundejer.
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6.3 Grundejerforeningen opretter en konto kaldet ”Vejfond” som fungerer som opsparing til vedligehold af
foreningens veje. For kontoen gælder følgende:
A: Midler indestående på kontoen må udelukkende bruges til vedligeholdelse af foreningens veje og stier,
herunder omlægning.
B: Snerydning betragtes ikke som vedligeholdelse af vejene og indestående på kontoen kan derfor ikke
bruges til dette formål
C: Udbetalinger fra konto skal godkendes af minimum 2 bestyrelsesmedlemmer
D: Udbetalinger fra konto som er større end 30.000kr skal godkendes på generalforsamlingen.
GODKENDT.
7. Indlæg fra grønt udvalg
Legeområdet er lidt besværligt, da formanden i grundejerforeningen hæfter for ansvaret ved personskader. Derfor bliver
der ikke etableret en legeplads med en masse dyrt udstyr, men derimod en natur legeplads i form af jordvolde osv.
Ønske fra de grunde der ligger omkring fælles arealet, omkring at bålpladsen ikke skal ligge lige op ad haven. Grønt
udvalg laver ny løsning, mange ønsker omkring flytbare fodboldmål.
Nye medlemmer til grøntudvalg: Gitte fra Fruens bøge 16 er indmeldt i grønt udvalg. Stine Fruens bøge 3 er også meldt
ind.
8. Indlæg fra festudvalg.
Kort omkring sidste års Sct. Hans arrangement og den fælles Julehyggedag. I år vil der igen blive afholdt Sct. Hans aften
med fælles spisning, hvor man selv medbringer mad og drikke. Planer om sommerfest formentlig i August. – Udvalget
hører gerne om forslag til sociale arrangementer.
9. Årlig arbejdsdag
Når de grønne arealer bliver overdraget, bliver der formentlig behov for en årlig arbejdsdag. Stemning for kombi dag,
hvor man vedligeholder arealer og holder sommerfest om aftenen.
10. Budget 2015
Budgettet blev godkendt
11. Fastsættelse af kontingent 2016, bestyrelsens forslag til kontingent 2016, 1500,Kontingent fastsat til 1500.-.
12. Valg af formand
Mads Busk Larsen er genvalgt.
13. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant
Laura Thomsen træder ud af bestyrelsen. Louise Loft, Fruens Bøge nr. 18. er valgt til bestyrelsen. Den øvrige
bestyrelse, samt suppleant er genvalgt.
14. Valg af revisorer, samt suppleant.
Jeppe Dalgaard og Christina genvalgt.
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15. Evt.
Tidshorisont for nye udstykninger – Det afhænger naturligvis meget af tempoet på salget af nuværende grunde. Der går
et par år inden vi er ovre på den anden side af naturstien.
Vejbump på indfaldsvejen - kan naturligvis komme på tale senere hen.
Der kommer tidligst en butik ude ved rundkørslen i år 2017.

Dato: 17-05-2014

Underskrift

3 af 3

Provstlund, 04-06-2015
Aftale mellem Arnen Holding ApS (AH) og Grundejerforeningen Provstlund (GP)
For hurtigt at få etableret gode legepladser og opholdssteder på GP’s fællesarealer indgår AH og GP
følgende aftale:
1. AH yder et lån til GP i form af afholdelse af udgifter til etablering af legepladser og
opholdssteder på GP’s fællesarealer, dog max. 100.000 kr. ex. moms. Lånet er rentefrit og
udgifterne ex. moms modregnes løbende i GP’s opkrævning af kontingent til AH indtil lånet
er tilbagebetalt.
2. AH refunderes allerede betalt kontingent for 2015, 15.000kr. AH afholder for denne refusion
udgifter til køb af legeredskaber på 15.000 kr. ex. moms. uden om udgifterne i punkt 1. Det
refunderede beløb modregnes ikke i AH’s fremtidige kontingent til GP.
3. Skulle AH's udgifter til kontingent til GP mod forventning ikke overstige udgifterne til
etablering af legepladser har GP ikke tilbagebetalingspligt for det restende beløb. Det
forudsættes at nye lokalplanudlæg optages i Grundejerforeningen Provstlund.
4. AH afholder udgifter til jordarbejde og sand i forbindelse med de faciliteter som etableres
for de under punkt 1 og 2 nævnte beløb. Jordarbejdet omfatter alene fjernelse af muldlag og
indbygning af sand, der er nødvendig i forbindelse med opstilling af indkøbte legeredskaber.
Udgifterne til jordarbejde og sand indgår ikke i AH’s lån til GP og modregnes ikke i AH’s
fremtidige kontingent til GP.
5. Generelt gennemføres projekterne i et samarbejde mellem GP og AH.

Grundprincipper for indretning af fællesområdet

Skaber mulighed for
-

At skaber netværk og fælleskab i området
At alle aldre tilgodeses og tilbuddet er så varieret som muligt
Kreativitet på redskaber som ikke nødvendigvis forekommer i daginstitutioner
At udfordre børn og voksne motorisk og ligger op til social udfoldelse
At det ’falder ind’ i den skønne natur i området

Området skal derfor indeholde:
-

-

Et midi-system med tilhørende balancestubbe(se tegning)
To gynger til de små (babygynge og remgynge)
Kolbøttepinde
Tre legehøje beplantet med løgplanter/sommerblomster og græsarter som er muligt at
slå med maskine. Disse kan bruges til at løbe over, rulle ned af, cykle, hoppe op og ned
af, ruche ned af, kan plukke nogle blomster fra i foråret og kælke ned af når der er sne.
Kroketbane
Små flytbare træ fodboldmål (Originalstørrelse fodboldmål bliver placeret for enden af
Provstallé)
3 Borde/bænkesæt

Til foråret påtænkes etablering af bålplads og herefter løbende mindre legestationer rundt i
området.
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