
Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
DAGSORDEN til generalforsamling d. 21. marts 2023 kl. 19.00  
 
1) Valg af dirigent  

 
2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år (er omdelt + på hjemmesiden) 

 
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (er omdelt + på hjemmesiden) 

 
4) Forslag fra bestyrelsen - herunder fastsættelse af kontingentet 

 
5) Forslag fra medlemmerne 

 
6) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen – følgende er på valg for 2 år: 

a) Formanden Hannah Kildahl, R45 – ønsker genvalg 
b) Bestyrelsesmedlem Birgitte Campen, R98 – ønsker genvalg  
c) Bestyrelsesmedlem Susanne Ritter, R40 – ønsker genvalg 

 

7) Valg af 2 suppleanter  

a) Jacob Worm Mørk, R78 – ønsker ikke genvalg (valgt for 1 år i marts 2022) 
b) Ny suppleant for 2 år (i stedet for Henriette Petersen, R37 som indtrådte i bestyrelsen på den ledig 

bestyrelsespost efter GF 2022, hvor ingen kandidater meldte sig) 
 

8) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant – alle tre er på valg for 1 år 

a) Kirsten Holkenfeldt, R39 – ønsker genvalg som revisor 
b) Ole Madsen, R23 – ønsker ikke genvalg 
c) Erik Tranholm Jensen, R83 – ønsker genvalg som revisorsuppleant 

 
9) Eventuelt 

 
Forslag fra medlemmerne eller sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til 
formandens mail hann@hann.dk eller lægges i formandens fysiske postkasse – senest tirsdag d. 7. marts 
2023. 
 
Forslag eller sager, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremlægges af beboeren selv.  
Forslag vil være tilgængelige på hjemmesiden senest tirsdag 8 dage før generalforsamlingen. 
 
Bor du til leje, så husk at medbringe en frisk fuldmagt fra 2022 fra ejeren. Lejere skal have fuldmagt fra 
ejere hvert år for at kunne stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan på andres veg-
ne afgive mere end én stemme. Fuldmagten skal omfatte alle afstemninger på generalforsamlingen. Ved 
afstemninger har hver parcel én stemme. 
 
Venlig hilsen  
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Rørløkken 



Grundejerforeningen Rørløkken 
 
Bestyrelsens beretning for 2022 

Det har været et arbejdsår med mange aktiviteter 
for bestyrelsen.  

 
Fællesarealerne - legepladserne 

Vi har fået udbedret næsten alle de punkter som le-
gepladsinspektøren havde bemærkninger til.  

Der er kommet ny bund i karrusellen og vippebesla-
get på begge de gule vipper er blevet udskiftet. Det 
var dejligt, at firmaet findes endnu og kunne udføre 
opgave for os ca. 10 år efter anskaffelsen.  

Der er blevet lagt certificerede og godkendte gum-
mimåtter omkring rutsjebane-/klatreplatformen og 
legehuset er blevet grundet og malet to gange 
8rødt og hvidt). Et bristet klatretov på det høje klat-
restativ er blevet fjernet, da det ikke kunne fastgø-
res sikkert nok i jorden. 

Kendte udeståender til foråret:  

Sikkerhedsafskærmning på bagsiden af rutjsebane-
/klatreplatformen, afkortning af balancegangs-kæ-
der på lavt klatrestativ og ny sikkerhedsinspektion 
af legepladsinspektøren, anskaffelse af vippedyr til 
legepladsen ved lige numre, begge gyngestativer og 
det lille kolbøttestativ skal males. 
 

Fællesarealerne – de grønne områder 

GF godkendte bestyrelsens plan for langsigtet vedli-
geholdelse og forbedring af de grønne fællesarealer 
samt skift af gartner. Bestyrelsen havde ønsket at 
den nye gartner skulle foretage kantbeskæring af 
fliser på hele foreningens område. Det blev gjort i 
forsommeren og pyntede gevaldigt på bredden af 
fortovenes gangareal.  

Der blev aftalt beskæring af buskadser og træer, 
særligt langs med ”store Rørløkken”. Buskbeskærin-
gen affødte kommentarer fra enkelte medlemmer 
om, at det ikke var pænt udført – i højden og må-
den det var beskåret på. Det har bestyrelsens gart-
nerkontakt Birgitte Campen haft en dialog om – 
også med gartneren. Men vi vil bede medlemmerne 
om at huske på, at vi ikke betaler for håndholdte 
løsninger, fordi det vil koste langt mere end det 
som budgettet giver mulighed for. Maskinerne er 
med til at holde prisen på gartnerydelser nede.  

 

 

Arbejdet med beskæring af de store træer og frugt-
træerne langs med ”store Rørløkken” skulle afvente 
nattefrosten for at undgå, at der gik svamp i sårene 
efter beskæring. Da nattefrosten kom var det sam-
men med sneen, så derfor er arbejdet først blevet 
afsluttet i starten af januar 2023 – men for budget-
tet 2022. Nu er der blevet frit omkring gadelam-
perne og frugttræerne har fået en foryngelseskur.  

Den planlagte japanske kirsebærlund på græsarea-
let op mod R66 blev pga. dårligt vejr og frost i jor-
den også anlagt i starten af januar. Til gengæld blev 
der råd til træer af en størrelse, så vi allerede til det 
kommende forår kan nye de smukke lyserøde blom-
ster. 

Grundejerforeningens skur blev grundet og fik 2 
gange sort træbeskyttelse af et hold entusiastiske 
medlemmer – stor tak for det   

Der er ryddet op i kemikalierne i skuret men resten 
inkl. en inventarliste venter på bedre vejrforhold. 

 
Arrangementer 

I februar 2022 blev der igen holdt Fastelavns-arran-
gement med mere end 100 deltagere.  

Der var tønder til både små og store børn og ikke 
mindst de voksne.  

 
Kloakledninger og -brønde 

Også i år var der behov for udbedring af en kloak-
brønd på grund af rottebesøg. R13 havde observe-
ret et hul i græskanten lige ved siden af brønddæks-
let, men det blev heldigvis en af de billigere repara-
tioner.  

HUSK at kontakte kommunen straks, hvis du/I ser 
rotter i vores område – og lad venligst være med at 
fodre fugle og andre dyr i haverne. 

Husk også at være opmærksom på ikke at parkere 
så det frister/tvinger skraldebiler eller leverandør-
biler til at køre op på græsrabatten, hvor kloak-
dækslerne ligger. Hvis du ser store biler gøre det, så 
sørg for at tage et billede af bilen og noter hvad fir-
maet hedder og tidspunktet – ellers vil regningen 
for reparationer bare havne hos os selv.  



Grundejerforeningen Rørløkken 
 

Hjertestarteren 

Har fået et lille takkeskilt til vores givere, som 
gjorde det muligt at vi fik den så hurtigt. Hjertestar-
teren er blevet bragt ud (kaldt ud af Alarm112) tre 
gange i det forløbne år – første gang var bare en 
uge efter den var blevet hængt op. Den kom ikke i 
brug og heller ikke anden gang den blev kaldt ud. 

Men tredje gang i oktober blev den brugt og derfor 
kom den med patienten på hospitalet, hvor man 
udlæser data fra dens brug. Derfor var skabet tomt i 
en uges tid, førend vi fik den retur og fik købt nye 
elektroder til den (som vi efterfølgende fik refunde-
ret efter en lidt kringlet ansøgningsproces). Først 
når formanden som ”fadder” til den har tjekket/sør-
get for, at hjertestarteren er klar igen i skabet, kom-
mer den på Tryg Fondens Danmarkskort over hjer-
testartere. Nu er bestyrelsen helt klar på processen 
omkring det til næste gang, den kommer i brug.  
 
 

Øvrige bestyrelsesaktiviteter i 2022 

Fjernvarme 

I begyndelsen af året gennemførte vi en ”afstem-
ning”/tilkendegivelse af interessen for at blive til-
sluttet fjernvarmen, når den kommer. Der var me-
get stor interesse for at blive tilsluttet – og dette 
sammen med GF Vingetoftens og GF Herlev Højslet-
tes tilsvarende tilkendegivelser har helt klart været 
medvirkende grund til at vores bebyggelse er blevet 
prioriteret så højt i kommunens netop vedtagne 
Varmeplan. Bestyrelsen har løbende orienteret om 
kommunikationen med kommunen og de trufne be-
slutninger. Nu bliver det spændende at se hvornår 
gravearbejdet starter omkring os – vi kommer lige 
efter ”farveladebyen”. 

Bestyrelsen henstiller igen til, at medlemmer er til-
bageholdende med at anskaffe og opsætte varme-
pumper. Vores bebyggelse er ikke egnet til det støj-
niveau, som det medfører i koldt vejr og der kan im-
mervæk købes meget gas for de mange penge, som 
en ordentlig støjsvag varmepumpe koster. En be-
boer i vores nabobebyggelse GF Vingetoften har 
fået et straks-påbud om at støjdæmpe deres var-
mepumpe på grund af klager fra naboer.    

 
 

 

Regnskabet for 2022 

Resultatet for regnskabsåret blev et mindre over-
skud på 4.926, mod et budgetteret på 412 kr. 
Denne gang er der også en del forskydning imellem 
de forskellige poster, samt lidt besparelser på som-
meraftalen med gartneren. 

Budgettet for 2022 blev godkendt på vores general-
forsamling i marts ’22 og derfor kunne bestyrelsen 
handle ud fra det vedtagne budget allerede fra star-
ten af året modsat året før, hvor vi grundet Corona 
måtte vente med afholdelse til september måned. 

I 2022 skiftede vi gartner, hvilket har givet et en-
keltstående overskud på sommeraftalen på ca. 
8.000 kr. i forhold til budgetteret. På vinteraftalen 
har vi været begunstiget af mildt vejr i de kolde må-
neder, hvilket også har betydet et overskud på 
12.500 kr. Dette har betydet, at vi i de sidste måne-
der af året har kunne sætte ekstra ind på de grønne 
arealer, hvor vi har fået udført en stor beskærings-
opgave på vores træer langs ”Store Rørløkken”, 
samt plantning af fem fine træer overfor legeplad-
sen ved lige numre.  

Til sidst har vi været nødsaget til at bruge små 
4.000 kr. på små reparationer af vores kloakker. 

Pr. 31/12-2022 udgjorde  

- Kapitalkontoen 109.969 kr. 
- Kloakfonden 69.221 kr. 
- Skyldige poster 52.273 kr. 

De skyldige poster indeholder følgende: 

- Beskæring langs Rørløkken 
- Nye træer ved lige numre 
- Vinteraftalen december måned 
- Legeplads inspektion 
- Rækværk ved nyt legestativ, ulige numre 
- Refusion for elektroder til hjertestarteren 

 

 

 

 

  



Grundejerforeningen Rørløkken 
 

Bestyrelsens forventninger til 2023 

Fastelavnsarrangementet gentages. 
 
Fællesarealerne  

Bestyrelsen fortsætter den langsigtede vedligehol-
delsesplan for at sikre, at der vil blive foretaget lø-
bende udskiftninger og/eller beskæringer af for-
eningens meget store bestand af træer og efterhån-
den MEGET store træer visse steder. Planen om-
handler bl.a. 

- Beskæring af træer langs ”Store Rørløkken” – i 
2022 og derefter med 5 års interval. 

- Beskæring af træer på legepladser – i 2023 og 
derefter med 5 års interval 

- Beskæring af træer og bede i bebyggelsen – i 
2024 og derefter med 5 års interval 

- Oprydning i gamle potentilla-bede 

Desuden (hvis budgettet rækker til det) andre min-
dre opgaver:  

- Børstning af ukrudt mellem bebyggelsens for-
tovsfliser 

- Beskæring af enkeltstående træer, der er til væ-
sentlig gene for nærmeste naboer  

- Sætte buske mod vej/vendeplads på legeplad-
sen ved ulige numre 

Der startes et ”Vandlaug” af velvillige og engage-
rede medlemmer, som påtager sig opgaven med at 
sikre vanding af kirsebærtræerne her i deres første 
år. Stor tak for det. 

På legepladserne skal de nævnte udeståender og 
forbedringer gennemføres. Der skal plantes græs på 
klatre-/kælkebakkerne og laves en vedligeholdel-
sesaftale med gartneren.  

Gyngestativerne på begge legepladser samt kolbøt-
testativet på legepladsen ved ulige numre skal ma-
les. 

 
HOFOR 

Bestyrelsen har fortsat et hængeparti med at få la-
vet en analyse af fordele og omkostninger for for-
eningen, hvis vi genoptager arbejdet med at få 
overdraget mindre end halvdelen af foreningens 
spildevandskloakledning til HOFOR som tidligere 
besluttet på generalforsamlingen i 2015.  

 
 

 

Bestyrelsen 

Efter GF d. 23. marts 2022 konstituerede bestyrel-
sen sig på flg. måde med fordeling af primære an-
svarsområder: 

Formand Hannah Kildahl, R45 –  
Kommunen, HOFOR, reserve i Legepladsudvalget 

Næstformand Henriette Petersen, R 37 –  
Arrangementer 

Kasserer Anders Egø Larsen, R90 – Regnskab, Kon-
tingent, Legepladsudvalget 

Bestyrelsesmedlem Birgitte Campen, R98 - 
Gartneraftalen og grønne fællesarealer,  
Grundejerforeningens hjemmeside og del af den 
private Facebook-gruppe af Rørløkken-beboere 

Bestyrelsesmedlem Susanne Ritter, R40 – Grønne 
fællesarealer og Arrangementer 

Suppleant Jacob Vorm Mørk, R78 – Legepladsud-
valget 

 

Revisorer 

Kirsten Holkenfeldt, R39 

Ole Madsen, R23 

 

Revisorsuppleant  

Erik Tranhom Jensen, R83  


