
Udskrift af forhandlingsprotokollen 

for 

ejerforeningen Tranebærhaven 

 

 

Torsdag den 22. april 2010 kl. 18,30 afholdtes ordinær generalforsamling i ejer-foreningen 

Tranebærhaven. Generalforsamlingen afholdtes i Vejlebrohallen, 1.sal, Vejledalen 17. Følgende 

passerede: 

 

1. Valg af dirigent. 

Som dirigent valgtes foreningens administrator, advokat Leif Erlandsen, der konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til foreningens vedtægter samt at 43 af foreningens 

138 medlemmer var til stede, og at disse med- 

lemmer i alt repræsenterede et fordelingstal svarende til 330 andele. 

 

2. Valg af stemmetællere. 
Som stemmetællere valgtes Erik Gravgaard og Osman . 

 

3. Bestyrelsens beretning. 
Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden for bestyrelsen, Steen Jørgensen, der omtalte 

følgende: 

 

Der har været afholdt bestyrelsesmøde ca. 1 gang om måneden. Administrator og revisor har 

deltaget i det omfang, det har været nødvendigt. 

Jeg vil gerne takke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for det arbejde de har lagt i bestyrelsen. 

 

På vag er Bodil og Kristian, Bodil modtager genvalg. 

Vi må desværre i år sige farvel til Kristian, da han træder ud af bestyrelsen, det er vi meget kede af, 

men det er et personligt valg, at han stopper for en stund, han har dog ikke frasagt sig muligheden 

for senere at træde ind igen. 

Dermed er der en ledig plads i bestyrelsen, og bestyrelsen har kontakt til en der tør tage kampen op, 

mere om det senere. 

 

Jeg vil gerne sige Kristian en stor tak for hans indsats if. udskiftning af vores toiletter, det var en 

lang og sej kamp, som han gennemførte sammen med Bodil, godt gået. Bodil var ”headmaster” for 

det andet store projekt, der blev vedtaget på generalforsamlin- 

gen sidste år, nemlig haveprojektet ud for svømmehallen, det synes bestyrelsen hun varetog på 

bedste vis, også selvom projektet forandrede sig lidt undervejs, så vi synes at resultatet er flot, en 

stor tal til Bodil og hendes mand Edvard for den flotte indsats. 

 

Den sidste større ting, der blev vedtaget på generalforsamlingen sidste år, var udskiftning af ”2 

meter brønden”, den blev noget dyrere end forventet, da det viste sig, at rørene der går ud fra 

brønden var revnet og skulle udskiftes, men mere om det under aflæggelse af regnskabet. 

 

Aktivitetsweekenden forløb som sædvanlig ganske hyggelig, målet blev opnået (at have et par 

hyggelige dage sammen med sine naboer), derudover blev der males i parterre området, der blev 

lavet en levetidsforlængelse af legepladsen bag vaskeriet samt div. andre ting. 

 

Juletræerne blev, traditionen tro, opsat lørdag før første søndag i advent, her vil jeg gerne takke alle 

dem der deltog, det kunne denne gang lade sig gøre at opsætte træerne uden at det regnede, det er 



der ellers tradition for. Efter opsætningen var der lidt godt til maven i selskabslokalet. Efter 

juletræsopsætningen var der julestue for børn og barnlige sjæle det var en endnu større succes end 

sidste år og det er en tradition vi vil holde fast i. Juletræerne blev taget ned den 2. januar af et par 

beboere, det sparede jo gårdmændene for noget arbejde, og vi har sikkert haft godt af luften oven på 

jul og nytår. 

 

Den 14. februar blev der afholdt fastelavn, et tilløbsstykke, igen tak til Kristian og Suzette. 

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at ejere der udlejer deres lejlighed skal aflevere en kopi af 

lejekontrakten til bestyrelsen, der kommer mere vedr. lejere senere. 

 

Dem, der er med i fælleslånet fra 2001, skal selv huske at oplyse renteudgiften til skattevæsenet 

tidligere har det været inden 1. maj, men husk skattesager kan genoptages 3 år bagud.         

 

Igen i år har det været nødvendigt at udskrive mange ”bøder” til beboere, der af den ene eller anden 

grund ikke vil efterleve reglerne i husordenen for Tranebærhaven, det er trist, at det skal være 

nødvendigt, men den eneste måde man kan regulere visse personers adfærd på, er ved at ramme dem 

på tegnebogen. 

 

Finanskrisen berørte jeg i beretningen sidste år, det har vist sig, at vi har fået og vil få langt mere ud 

af denne krise end forventet, toiletudskiftningen sparede vi mange penge på. Jeg kan oplyse, at vores 

sædvanlige vvs firma har vi fået ca kr. 100 ned i timen, det skal dog ikke forhindre os i at få prisen 

yderligere ned eller skifte firma. Senest, men ikke mindst, at Vinduesmestrene i starten af januar 

tilbød os 40% rabat på materialer, hvis vi bare underskrev kontrakten her og nu, det gjorde vi ikke, 

men mere om det, når forslagene fra bestyrelsen skal behandles. 

 

Det er kommet til bestyrelsens kendskab, at nogle forsøger at bruge ejerforeningen som kassekredit, 

så der er flere der vil opdage, at deres varme á conto bliver sat op pr. 1. maj 2010.  

 

Det er i orden, at man reparerer sin bil på ejerforeningens parkeringsplads, men det er ikke i orden, 

at man aftapper olie eller andre væsker fra sin bil direkte ud på asfalten, dette vil, i lighed med 

andre forseelser i Tranebærhaven blive takseret til kr. 300 pr. påbegyndt time for gårdmændene, 

derudover må man påregne udskiftning af asfalten. 

 

Gårdmænd. 

Vi skal virkelig værdsætte de gårdmænd vi har, jeg har sjældent oplevet medarbejdere, der i den 

grad taget et ansvar for deres arbejde. 

Vi har fået Jimmi til at starte en uddannelsesplan, der med tiden gerne skulle gøre ham lige så 

kompetent som Brian på det teoretiske plan, for på det praktiske plan fungerer han perfekt. 

 

Selskabslokalet. 
Der er ikke foretaget det store i selskabslokalet i år, der er kommet et nyt musikanlæg, da det gamle 

stod af. 

 

Svømmehal. 
Det bliver nødvendigt med en større omgang i svømmehallen i år, idet malingen i bassinet ikke 

længere holder ved. 

Der er kommet en ny veteriær, som tager prøver hos os, dette er ikke godt for os, da der står i loven, 

at der skal tages fysiske prøver af vandet hver 6. time i åbningstiden, dette også weekend og 

helligdage. Vi har forsøgt alle mulige teknologiske løsninger, men veterinæren står fast – ”fysisk 



vandprøve” skal foretages. 

Veterinæren så 2 muligheder, enten bliver det omdannet til en klub, der varetager de påkrævede 

prøver eller der bliver lavet et svømmelaug, der kontrollerer vandet indenfor de lovmæssige 

intervaller. 

Alternativt må vi kun holde åbent, når gårdmændene er på arbejde, d.v.s. på  hverdage vil 

svømmehallen lukke 6 timer efter at Brian/Jimmi er gået hjem – kl. 21,00, og i Weekenden samt 

helligdage vil det ikke være muligt at bruge denne fællesfacilitet. 

 

Motionsrum. 

Motionsrummet bliver flittigt brugt, det er godt nok, men ryd op efter jer selv og luk ikke fremmede 

ind, det skal ligeledes nævnes, at der er opsat et askebæger udenfor motionsrummet, så brug det i 

stedet for bare at smide cigaretterne på fliserne. 

 

Vaskeri. 
Det er stadig svært for nogle personer at forstå at de skal fjerne deres tøj, når det er færdigt, det skal 

ikke ligge i alle kurvene, kurvene er til at fragte tøj mellem de forskellige maskiner. Man skal checke 

reservationer inden man chancevasker. Det er ikke tilladt at låne sit vaskekort ud. 

 

Vaskeriet vil i nærmeste fremtid få en tiltrængt ansigtsløftning, der har ikke været malet siden det 

gamle reservationssystem blev nedtaget, ligeledes er fliserne på toilettet ved at falde ned, så det er 

tiltrængt. 

 

Miljøgård. 
Indledningsvis sagde jeg noget om at ramme folk på tegnebogen, her er et sted, hvor I alle gerne må 

hjælpe, det koster en hulens masse penge for hver gang folk smider mad- 

affald i den store container, skulle I se noget så kom og sig det. 

Jeg nævnte sidste år, at den store container var rustet op i bunden, og at det ville betyde en udgift på 

ca. kr. 50.000, der ikke var budgetteret. Efter Kristians gode indsats er det lykkedes næsten at 

halvere den pris. 

 

Elevator. 
Det er ikke en vareelevator, og det er heller ikke legetøj for små børn, der skal være en voksen 

person i elevatoren når den bruges. Der har været udkald 18 genge i år uden for alm. arbejdstid, 

dette har Kristian og jeg klaret, så det ikke kostede foreningen penge. Normalt koster et sådant 

udkald kr. 3.500. 

 

Vandskader. 
Efter opsætning af de nye toiletter har der været én mindre vandskade p.g.a en dårlig udført samling, 

ellers har vi været forskånet for skader relateret til cisternerne, der har heller ikke været andre 

større vandskader, hvilket betyder at vi nu kan begynde at presse prisen på vores forsikring. 

 

Vandforbrug. 
I forbindelse med udskiftning af vores toiletter har vi konstateret kraftigt fald i koldtvandsforbruget, 

til at starte med satsede vi på en 15% besparelse, men håbede på en 20% besparelse, det viser sig at 

vi har sparet 35-40% på mængden af koldt vand, hvilket kun får mig til at sige, der må være nogle 

der har en dårlig smag i munden, hvis de siger, at de har vedligeholdt deres toilet. 

Forbruget er målt i vandmængde, ikke i pris, da prisen er politisk bestemt, besparelsen fremgår ikke 

af regnskabet, da periodisering gør, at besparelsen først slår fuldt igennem i regnskabet for 2012. 

 

Svampeskader. 



Vi er desværre begyndt at se klager over svampeskader, den ene skade ved vi med sikkerhed stammer 

fra en tidligere dårlig udført reparation efter en vandskade, de andre skader arbejder vi stadig på, 

jeg har dog fotografisk bevis på dårlig udluftning i det ene tilfælde d.v.s. selvforskyldt. 

 

Hjemmesiden. 
Hjemmesiden  er opdateret, det har webmasteren bedyret, der kommer med jævne mellemrum nye 

billeder på siden, så hvis man ikke har været der for nylig, så kig forbi og oplev noget nyt, en stor tak 

til Bodil, det skal ligeledes nævnes, at husorden samt vedtægter ligger på hjemmesiden. 

 

Der fremkom fra flere af de fremmødte generelle spørgsmål til drift af svømmehal, ligesom flere 

efterlyste handlingsplan fra bestyrelsen til nedbringelse af foreningens fællesomkostninger. 

 

Bestyrelsen besvarede spørgsmålene med, at fællesomkostningernes størrelse skulle ses i lyset af de 

mange fællesfaciliteter, der var i Tranebærhaven, og som ikke forefindes i de øvrige ejerforeninger i 

Ishøj, hvorfor fællesudgifterne ikke umiddelbart kan sammenlignes. 

 

Efter yderligere nogen debat og opklarende spørgsmål, kunne dirigenten konstatere, at samtlige 

fremmødte på nær én stemte for vedtagelse af bestyrelsens beretning. 

 

4. Regnskab for 2009 og budget for 2010.  

Det af Christensen Kjærulff statsaut. revisionsaktieselskab udarbejdede regnskab blev gennemgået af 

foreningens revisor, Ole Nielsen. 

 

Resultatopgørelsen udviste ordinære indtægter i 2009 for i alt kr. 4.599.060 og udgifter for i alt kr. 

4.762.177, således at årets resultat var et underskud på kr. 163.117. 

Aktiver og passiver balancerede med kr. 5.073.429, hvoraf foreningens egenkapital efter 

nedskrivning med årets underskud udgjorde i alt kr. 990,007. 

 

De i regnskabet indeholdte delregnskaber for billardstuen og carporte blev ligeledes gennemgået. 

 

Efter enkelte opklarende spørgsmål kunne dirigenten konstatere, at regnskabet blev enstemmigt 

godkendt med alle fremmødte stemmer.  

 

Det i regnskabet integrerede budget for 2010 blev ligeledes gennemgået af Ole Nielsen. Man 

budgetterede med en nul-løsning i forhold til sidste år, hvad angår fællesudgifter. 

 

Der fremkom en del spørgsmål til budgettet, der hovedsagelig koncentrerede sig om budgetterede 

udgifter på i alt kr. 243.000 til svømmehal, idet det fra mange af de fremmødte blev anført, at 

svømmehallen kun blev anvendt af en lille procentdel af foreningens medlemmer, og at man derfor 

fandt det urimeligt, at de samlede udgifter skulle indgå i foreningens fællesregnskab, hvorfor man 

opfordrede til, at bestyrelsen forsøger at undersøge muligheden for, at der blev dannet en klub eller et 

svømmehals- 

laug, hvorved udgifterne helt eller delvist blev afholdt af brugerne af svømmehallen. 

 

Efter yderligere nogen debat kunne dirigenten konstatere, at budgettet blev enstemmigt godkendt 

med alle fremmødte stemmer. 

 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

1. Bestyrelsen foreslår udskiftning af alle gamle vinduer til nye vedligeholdelsesfrie Rationel vinduer 



med 30 års garanti.             

       

Forslaget blev begrundet og gennemgået af formanden, Steen Jørgensen, der oplyste, at man 

budgetterede med en samlet pris på kr. 5.000.000, idet de indkomne tilbud på vinduer og fugebånd 

beløb sig til kr. 4.500.000, og at man derfor af forsigtighedsgrunde havde tillagt kr. 500.000 som 

uforudsete omkostninger. 

 

Steen Jørgensen oplyste, at dette tilbud svarede til halv pris af de priser foreningen betaler i dag, når 

vinduerne løbende udskiftes og betegnede tilbuddet som et tilbud foreningen kun får én gang, og at 

man måtte forvente, at allerede i løbet af kort tid ville et tilsvarende gunstigt tilbud ikke kunne opnås. 

 

Bestyrelsen opfordrede meget kraftigt de fremmødte til at stemme ja til forslaget, idet ikke alene var 

det en meget fordelagtig pris foreningen havde forhandlet sig frem, men udskiftningen af vinduerne 

ville også medføre, at foreningen for fremtiden forventede at kunne nedsætte fællesomkostningerne, 

idet man ikke fremover skal budgettere med løbende udgifter til vinduesudskiftning samt maling af 

vinduer, idet de nye vinduer var vedligeholdelsesfrie. 

 

Vedrørende finansiering af udgifterne til betaling af vinduesudskiftningen blev dette gennemgået af 

foreningens administrator, advokat Leif Erlandsen, der henviste til det med indkaldelse til 

generalforsamlingen fremsendte notat vedrørende optagelse af fælleslån i ejerforeningen.  

 

Fra forsamlingen fremkom der spørgsmål til, hvad proratorisk hæftelse betød, og Leif Erlandsen 

forklarede dette, ligesom han understregede, at de medlemmer, der indbetaler deres andel kontant, 

selvfølgelig ikke hæfter med 2 x deres fordelingstal, men alene qua deres medlemskab i foreningen 

med deres almindelige fordelingstal. 

 

Fra enkelte af de fremmødte blev det foreslået, at foreningen kunne anvende en del af foreningens 

likvide beholdning, der i henhold til regnskabet udgjorde ca. kr. 3.500.000, og derved nedbringe de 

fremtidige udgifter såvel for de ejere, der ønsker at indbetale kontant, som for de ejere der deltager i 

fælleslånet. 

 

Der fremkom spørgsmål om, hvornår man skal indbetale sin kontante andel, hvis man ikke ønsker at 

deltage i fælleslånet. Leif Erlandsen oplyste, at der ville blive fremsendt separat skrivelse herom, når 

de endelige kontraktsforhandlinger med vinduesentrepre- 

nøren var på plads, således at tidsplanen forelå. 

 

Dirigenten satte herefter forslaget under afstemning, og dirigenten kunne konstatere, at såvel 

forslaget om udskiftning af vinduer som forslaget om optagelse af fælleslån blev godkendt med 36 

stemmer for, 7 stemmer imod og at disse stemmer udgjorde 282 andele ud af de fremmødte 330 

andele. 

 

Dirigenten erklærede herefter forslaget for vedtaget. 

 

I konsekvens heraf udgik foreningens 3. forslag. 

 

4. vedtægtsændringer. Bestyrelsen foreslår vedtægterne ændret, således at lejlighederne fremover 

godt kan udlejes for en 2 årig periode fra forældre til børn eller fra børn til forældre. Bestyrelsen 

begrundede dette forslag med, at man beklageligvis kunne konstatere, at de problemer, der var i 

foreningen med naboklager over støjende adfærd, manglende sortering af affald og korrekt 

behandling af affald næsten aldrig skyldtes de fastboende ejere, men derimod altid havde relation til 



lejerne i de udlejede lejligheder. Bestyrelsen oplyste endvidere, at de foreslåede vedtægtsændringer, 

var indført i flere af foreningens naboejerforeninger, hvorfor man kunne forvente et stigende pres på 

udlejningen i Tranebærhaven. 

 

Fra flere af de fremmødte blev det anførte, at således som vedtægterne foreligger kunne de ikke 

vedtages med et kvalificeret flertal, idet vedtagelse måtte kræve enstemmighed blandt alle 

foreningens ejere/medlemmer, idet det var en væsentlig indskrænkning i ejernes frie dispositionsret 

over deres ejerlejligheder. 

 

De fremmødte henviste til højesteretsdommer Peter Blocks afhandling om ejerlej-ligheder, ligesom 

de også henviste til, at opfattelsen af enstemmighed blev delt af Danske Bolig Advokater, hvorfor 

man opfordrede bestyrelsen til at tilbagekalde for- 

slaget. 

 

Efter yderligere nogen debat vedrørende forslaget meddelte bestyrelsen, at de ville tilbagekalde 

forslaget, men forsøge at arbejde videre med en løsning, der kunne medføre, at udlejningen ville 

blive begrænset.            

 

Forslag fra medlemmer. 

Edvard H. Kejser havde fremsat forslag om opsætning af udendørs askebæger udenfor 

indgangspartierne samt udskiftning af de gamle betonaffaldsbeholdere med den brand- 

sikrede model, som står ved legepladsen. 

 

Edvard H. Kejser begrundede kort sine forslag. Dirigenten kunne konstatere, at forsla- 

gene blev enstemmigt godkendt med alle fremmødte stemmer. 

 

Gunnar Høier fremsatte forslag om evt. oprettelse af antenneforening samt registrering af og 

begrænsning i antallet af husdyr. Forslaget kom ikke til afstemning, idet bestyrelsen tilkendegav at 

ville arbejde videre med forslaget. 

 

 

6. Valg til bestyrelsen. 
I henhold til vedtægterne afgik Bodil Kejser og Kristian B. Jensen som bestyrelses- 

medlemmer. Bodil Kejser meddelte, at hun ønskede at modtage genvalg. Kristian B. Jensen 

meddelte, at han ikke ønskede at modtage genvalg og bestyrelsen foreslog i stedet Per Bjørn Madsen, 

Vejledalen 78, 2.tv., 2635 Ishøj, (lejl. 136). Der fremkom ikke yderligere kandidater og dirigenten 

erklærede herefter Bodil Kejser og Per Bjørn  

 

 

 

 

 

Madsen for valgt uden modkandidater med akklamation. 

 

7. Valg af suppleanter. 
Som suppleanter genvalgtes Gregers Hansen og nyvalgtes Christina Skov Jensen. 

 

8. Valg af revisor. 
Som revisor genvalgtes Christensen Kjerulff statsaut. revisionsaktieselskab 

 



9. Eventuelt. 
Under dette punkt vendte man endnu en gang tilbage til en drøftelse af svømme- 

hallen.  

 

Endvidere blev der fra flere af de fremmødte gjort opmærksom på, at naboforenin- 

gernes beboere og gæster anvender Tranebærhavens parkeringspladser. 

 

Da der ikke forelå yderligere at behandle, hævede dirigenten generalforsamlingen kl. 22,05. 

 

 

som dirigent: som formand: 

 

 

___________________________  __________________________  

Leif Erlandsen Steen Jørgensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

referat. tranebærhaven. 22.04.10   .             


