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Alle medlemmer af Grundejerforeningen Tofteengen indkaldes hermed til ordinær 

generalforsamling i henhold til vedtægternes § 13 stk. 1. & 2 med nedenstående dagsorden. 

Den ordinære generalforsamling finder sted torsdag den  

17. marts 2016, kl. 18.30 

Sognegården 

v/Ågerup Kirke 

Ågerupvej 34 A 

 4000 Roskilde 

 

Velkomst ved formanden 

 

1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere 

 

 Bestyrelsen indstiller medlem Claus Brink, Tofteengen nr. 40 som dirigent 

 

  

2. Bestyrelsens beretning for 2015/16 

 

 Beretningen er tilgængelig på www.tofteengen.com iht. vedtægternes § 13, stk. 5 og som 

bilag I. 

 

 

3. Aflæggelse af regnskab for 2015/16, underskrevet af revisor og bestyrelsen 

 

 Regnskabet er vedlagt som bilag II og desuden tilgængelig på på www.tofteengen.com iht. 

vedtægternes § 13, stk. 5. 

 

 

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 

 

4.1. Oversigt over forslag fra bestyrelsen vedr. vedtægtstilføjelser og -ændringer: 

 

Alle forslag er iht. vedtægternes § 13, stk. 5, tilgængelige på www.tofteengen.com og som bilag III 
    

 § 25; nuværende bestemmelse udgår og erstattes af forslag om vilkår for op til to fælles 

arbejdsdage per år. 

 § 17; formandsvalg i ulige år og valg af kasserer i lige år, begge vælges for en toårig 

periode, 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for en etårig periode 

 § 13, stk. 2 og 5; kombineres således det er muligt at indkalde til generalforsamling per 

email alene 

 § 5, stk. 1; der indføres bestemmelse om at grundejerforening udover at forestå drift og 

vedligeholde også må foretage etableringer vedtaget på generalforsamling. 

http://www.tofteengen.com/
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 § 18, stk.1; der indføres bestemmelse om at grundejerforening udover at forestå drift og 

vedligeholde også må foretage etableringer vedtaget på generalforsamling. 

 § 19; foreningen tegnes over for tredjemand af formanden og kasserer i forening. 

 

 

4.2. Forslag fra medlemmerne: 

 

Alle forslag er iht. vedtægternes § 13, stk. 5, tilgængelige på www.tofteengen.com og som bilag IV 

 

 Forslag om legeplads v/Charlotte Løwert Tofteengen 9 

 

 

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud 

 

5.1. Bestyrelsens forslag til budget for 2016/17 og bidragssats er vedlagt som bilag V  

 

5.2. Bestyrelsens forslag til takstblad, indskud m.m. er vedlagt som bilag VI 

 

 

6. Valg af formand 

 

 Ny formand valgt i 2015 for en toårig periode jf. vedtægternes § 17, stk. 1 og derfor ikke på 

valg 

 

 

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter iht. vedtægternes § 17 

 

 To bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. 

Steen Frølund modtager genvalg som kasserer 

Ledig 

 

 To bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode 

Begge er ledige 

 

 To suppleanter vælges for en 1-årig periode 

Begge ledige 

 

Såfremt der opnås flertal for den foreslåede vedtægtsændring af § 17, vælges kasserer for en toårig 

periode og 3 bestyrelsesmedlemmer for en etårig periode.  

 

 

8. Valg af intern revisor og intern revisorsuppleant 

 

 Begge vælges for en 1-årig periode. Bestyrelsen indstiller samtidigt, at der ikke vælges 

ekstern revisor for det kommende år 

 

 

9. Eventuelt valg af administrator, jf. vedtægternes § 20, stk. 2. 

 

 Bestyrelsen indstiller, at der ikke vælges en administrator for det kommende år 
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10. Eventuelt  

 

 Bemærk, at der til dette punkt ikke kan træffes beslutninger på generalforsamlingen som 

forpligter foreningen 

  

 Medlemmer søges til foreningens sociale aktivitetsudvalg 

 

 

 

NB bemærk, at iht.. vedtægternes § 13 stk. 5 findes alle bilag sammen med denne indkaldelse og dagsorden i 

et samlet dokument på hjemmesiden under ’Bestyrelse & Udvalg’ – ’Møder og Referater’. 

 



Bilag I 

Bestyrelsens beretning for året 2015/16 

 

Året 2015/16 er gået, og foreningen er blevet større, som følge af optagelsen af de nye udstykninger. 

Velkommen til de nye medlemmer i grundejerforeningen. 

Bestyrelsen og en del medlemmer har observeret, at de tekniske anlæg ikke helt er af den kvalitet 

som forventet. Der er, og har været, store problemer med gade- og stibelysning. Samtlige pullerter 

langs stierne skal være tændt 24 timer i døgnet. For gadebelysningen har bestyrelsen valgt, at kun 

hver 3. gadelampe lyser om natten alle ugens dage. Det har resulteret i en besparelse på elregningen 

og gavner naturligvis miljøet. Foreningen er stadig forpligtet af bygegarantien og bestyrelsen 

arbejder på, at få pullerter og gadelamper sikret mod de fejl som må forårsage kortslutningerne. 

Der har været en enkelt kaotisk snerydningssituation i november 2015, hvor alt materiel på egnen i 

sagens natur var ekstremt overbelastet. Der gik noget tid inden vi kunne komme til og fra vores 

hjem. Beklageligt, men situation taget i betragtning gik det. Ellers har der været nogle enkelte 

episoder med meget glatte veje, og det skyldes at frosten har været så hård at saltet ikke virkede, 

fordi den blev spredt lidt for sent. Bestyrelsen har givet entreprenør det fulde ansvar for at afgøre 

hvornår der saltes. Entreprenøren er tilmeldt Roskilde kommunes varslingssystem og salter på 

baggrund af varsler fra det system. 

På de grønne fællesområder er græsset kommet godt fra start. Planterne i bedene har derimod lidt 

noget under enorme ukrudtsmængder.  Ukrudtet i bedene blev fjernet med frivillig arbejdskraft. 

Bestyrelsen prøvede først at involvere grundejere til frivilligt at tage ansvaret for nogle bede når de 

havde tid. Det var desværre alt for få som tilmeldte sig den ordning, men de få som trods alt gjorde 

en indsats skylder foreningen en stor tak. De er foreningens ’seje dusin’. Deres ukrudtslugning var 

grundlaget for at den af bestyrelsen arrangerede arbejdsdag blev en succes med flisudlægning i 

bedene. Flis har bestyrelsen valgt som bunddække. Andre forslag blev også præsenteret og 

diskuteret. På arbejdsdagen blev der fortsat fjernet de efterhånden store mængder ukrudt. Det var 

velfortjent med noget mad den dag til de grundejere og deres familier som knoklede den efterårsdag. 

Der er dog stadig nogle bede tilbage som mangler at blive rengjorte for ukrudt og bunddækket med 

flis. Dette er første prioritet for arbejdsdag i 2016. 

Græsslåningen og den økologiske ukrudtsbekæmpelse kan effektiviseres markant, hvis alle 

grundejere sørger for at friholde skråninger, stakit, hække, stengærde m.m. for ukrudt ud mod 

fællesarealerne. For at græsslåningen og dermed ukrudtsbekæmpelsen kan finde sted effektivt bedes 

alle grundejere holde et areal fri for græs og ukrudt svarende til 20-30 cm fra egen hæk, stakit, hegn 

eller stengærde. Det er også for at beskytte jeres hække og hegn mod at blive kvast af 

græsslåmaskinen. Diverse skråninger ud mod de grønne områder, stier m.m. hvor græsslåmaskinen 

ikke kan køre, bedes også friholdt for frøbærende ukrudt. 

Som forventet er hundelorte på de grønne områder ved at være et problem. Bestyrelsen modtager 

gerne forslag til hvordan eskaleringen kan stoppes.  
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Bestyrelsen forsøger stadig at bede Roskilde kommune om at overtage stien fra Ågerupvej til 

Kildemosestien. Stien er kategoriseret som skolesti.  

Bestyrelsen er nød til at pointere, at vi hver især er ansvarlige for ødelagte rabatter, opkørte brosten 

og ødelagt asfalt. Alle reparationer skal udbedres af grundejer eller grundejers 

håndværkere/entreprenører/ byggefirmaer. Grundejerforeningen har ikke nogen forsikring som 

dækker skader af den art, hvilket betyder at ødelagte rabatter som især ses ved byggerier IKKE 

bliver udbedret på grundejerforeningens regning. Det er derfor op til de pågældende grundejere, 

som direkte eller indirekte har forårsaget skaden, at udbedre det eller blive upopulær hos naboerne. 

I takt med at medlemstallet stiger har bestyrelsen besluttet at investere et mindre årligt beløb i et 

online regnskabsprogram (ForeningLet) med tilhørende medlemsdatabase hvor medlemmer selv 

kan vedligeholde deres stramdata (tlf., e-mail adresse, m.m.) og se deres saldo. Derudover kan 

bestyrelsen håndtere regnskab, budgetter, beskeder og udsendelse af information/opkrævning. Vi 

håber at alle medlemmer har modtaget bruger-id og password. Link ’MedlemsPortal’ på 

hjemmesiden. 

Pantstiftende vedtægter er nu tinglyst som særlig servitut for samtlige matrikler jf. 

generalforsamlingsbeslutning af 14. april 2014. Ved ejerskifte og ved enhver udstykning efter denne 

dato er sælger forpligtet til få denne pant stiftet ved ejerskifte og tinglyst. Formålet er at den til 

enhver tid værende ejer af en grund hæfter over for grundejerforeningen for alle tilgodehavender, 

som grundejerforeningen måtte have vedrørende den pågældende matrikel. 

Fire bestyrelsesmedlemmer vælges ved denne generalforsamling. Bestyrelsesarbejdet har fungeret 

fint i årets løb med ca. 2 møder per 3 mdr. Det er foreningens første helårige forløb med drift og 

vedligeholdelse, og regnskabet viser alligevel en god balance. Vi glæder os til at byde nye 

bestyrelsesmedlemmer velkommen. Vel mødt til en god generalforsamling.  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen v/Jonathan, Lotte, Michael, Peter og Steen 
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Bilag III 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 

 

 

Forslag 1 

nuværende 

§ 25. Omkostningerne til foreningens stiftelse afholdes af foreningen 

ændres til 

§ 25, stk. 1. Bestyrelsen vurderer behovet for grundejeres arbejdsdag og kan fastsætte dato for op til 

to arbejdsdage i indeværende år. Arbejdsdagen er for oprydning, etablering og vedligehold af 

grundejerforeningens fælles veje, stier, anlæg og arealer. 

§ 25, stk. 2. Dato for arbejdsdag skal være varslet med mindst 1 måned. Bestyrelsen kan vælge at 

aflyse arbejdsdag pga. vejrlig eller lignende og dette med 1 dags varsel. Bestyrelsen skal tilstræbe at 

placere arbejdsdag i weekender. 

§ 25, stk. 3. Hver grundejer er forpligtiget til at stille med mindst 1 person som deltager i den 

fastsatte arbejdsdag. 

§ 25, stk. 4. En arbejdsdag er fra kl. 8 til 16. 

§ 25, stk. 5. Er en grundejer forhindret i at stille med mindst 1 person på den fastsatte arbejdsdag, 

eller ønsker man ikke at deltage, betales et af generalforsamlingen fastsat engangsgebyr per 

arbejdsdag. 

§ 25, stk. 6. Gebyret opkræves sammen med grundejerbidraget. 

§ 25, stk. 7. I så fald at bestyrelsen vælger at aflyse arbejdsdag(e) iht. § 25, stk. 2, opkræves ikke 

gebyr. 

 

 

 

Forslag 2 

nuværende 

§ 17, stk.1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formanden 

vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. To bestyrelsesmedlemmer vælges af 

generalforsamlingen for en 2-årig periode i lige år. To bestyrelsesmedlemmer vælges af 



Bilag III 

generalforsamlingen for en 2-årig periode i ulige år. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv efter 

endt generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne må indbyrdes ikke have samme husstand og skal 

være grundejere/medlemmer i foreningen. 

ændres til 

§ 17, stk.1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formanden 

vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode i ulige år. Kasserer vælges af 

generalforsamlingen for en 2-årig periode i lige år. Tre bestyrelsesmedlemmer vælges af 

generalforsamlingen for en 1-årig periode. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv efter endt 

generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne må indbyrdes ikke have samme husstand og skal være 

grundejere/medlemmer i foreningen. 

 

 

 

Forslag 3 

nuværende 

§ 13, stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig 

meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse. 

ændres til 

§ 13, stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig 

meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte e-mail adresse. Dog 

kan medlem der har tilmeldt sig information ved post i papirformat fortsat modtage indkaldelser 

m.v. i papirform. 

 

 

 

Forslag 4 

nuværende 

§ 13, stk. 5. Endelig dagsordning inkl. rettidige indkomne forslag med tilhørende bilag skal være 

tilgængelig på foreningens officielle internet-hjemmeside senest to uger før generalforsamlingen, 

dog kan medlem der har tilmeldt sig information ved post i papirformat fortsat modtage 

indkaldelser m.v. i papirform - spørgsmål eller forslag der ikke er indkommet rettidigt – jf. 

vedtægternes § 13 stk. 4 – kan ikke optages på dagsordenen og kan ikke sættes under afstemning. 
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ændres til 

§ 13, stk. 5. Endelig dagsordning inkl. rettidige indkomne forslag med tilhørende bilag skal være 

tilgængelig på foreningens officielle internet-hjemmeside senest to uger før generalforsamlingen - 

spørgsmål eller forslag der ikke er indkommet rettidigt – jf. vedtægternes § 13 stk. 4 – kan ikke 

optages på dagsordenen og kan ikke sættes under afstemning. 

 

 

 

Forslag 5 

nuværende 

§ 5., stk. 1. Grundejerforeningen forestår, drift og vedligeholdelse af fælles veje, stier, anlæg og 

arealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og udfører de opgaver der i øvrigt 

henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen. 

ændres til 

§ 5., stk. 1. Grundejerforeningen forestår, drift og vedligeholdelse af fælles veje, stier, anlæg og 

arealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og udfører de opgaver og etableringer 

der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen og vedtagelser på generalforsamling. 

 

 

 

Forslag 6 

nuværende 

§ 18, stk.1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og 

vedligeholdelse af fælles veje, stier, anlæg og arealer, og udøver de administrative beføjelser, som 

er henlagt til foreningen 

ændres til 

§ 18, stk.1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og 

vedligeholdelse af fælles veje, stier, anlæg og arealer, og udøver de administrative beføjelser, som 

er henlagt til foreningen. Bestyrelsen skal også administrere etableringer vedtaget på 

generalforsamling. 



Bilag III 

 

 

 

Forslag 7 

 nuværende 

§19 Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et 

bestyrelsesmedlem i forening  

ændres til 

§ 19 Foreningen tegnes over for tredjemand af formanden og kasserer i forening. 

 

 

 

 

Der tages forbehold for at ordlyden af vedtægtsændringerne herover kan blive ændret efter den 

nødvendige tilretning af forslagene ved grundejerforeningens advokat. I den forbindelse forbliver 

formålene med vedtægtsændringerne anført i forslagene herover uændret. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen v/Jonathan, Lotte, Michael, Peter og Steen 
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Forslag	til	generalforsamling	–	ang.	Fælles	legeplads	på	tofteengen	
	
Jeg	vil	gerne	fremstille	forslag	omkring	opførelse	af	legeplads	på	grundejerforeningen	
Tofteengens	fælles	grønne	område.	Årsagen	til	at	jeg	ønsker	en	fælles	legeplads	er	for	at	give	
foreningens	mange	børn	i	forskellige	aldre	et	sted	at	mødes,	samt	deres	forældre.	En	
legeplads	kan	både	virke	forskønnende	hvis	den	opføres	på	den	rigtige	måde,	i	de	rigtige	
materialer	og	kan	være	med	til	at	styrke	fællesskabet	både	mellem	små	og	store	børn,	samt	
teenagere	og	voksne.	Jeg	tænker	at	en	legeplads	i	vores	område	bør	opføres	så	vidt	muligt	i	
naturmaterialer	og	undgå	plast	og	for	stærke	farver,	så	at	den	falder	mest	muligt	naturligt	ind	
i	omgivelserne.	
	
Pt.	findes	der	meget	få	legepladser	i	vores	lokalområde.	Der	er	offentlig	tilgængelig	legeplads	
ved	Fakta,	men	der	løber	børnene	jo	ikke	lige	selv	op	og	hygger	sig.	Mange	har	mindre	eller	
større	legearrangementer	på	egen	grund,	som	børnene	hygger	sig	med,	men	en	fælles	
legeplads	vil	i	modsætning	til	legepladser	i	egne	haver,	indbyde	til	fællesskab	og	leg	blandt	
”fremmede”	uden	forudgående	aftaler.	
	
En	legeplads	på	fælles	areal,	som	kan	benyttes	af	mere	end	20	børn,	skal	være	godkendt	til	
offentlig	brug	og	der	skal	søges	byggetilladelse	fra	kommunen.	Legepladsen	skal	efter	endt	
opførelse	godkendes	og	efterfølgende	bør	den	selvfølgelig	vedligeholdes	efter	forskrifterne,	
men	hvad	jeg	er	blevet	oplyst	er	der	ikke	krav	om	dette.	Vi	står	dog	til	ansvar	hvis	der	sker	
ulykker	på	legepladsen,	her	dækker	vores	allerede	eksisterende	erhvervsansvarsforsikring.	
Mht.	vedligehold	bør	legepladsen	årligt	efterses,	efterspændes	og	olieres	og	reparationer	
udføres	hvis	det	er	nødvendigt.	Eftersyn	med	rapport	af	professionel	koster	ca.	3000	kr./år.	
	
Jeg	vil	foreslå	at	en	legeplads	med	bænkeplads	opføres	på	det	grønne	areal.	Forslag	til	
placering	se	side		7.	
	
Økonomisk	kan	en	legeplads	finansieres	på	tre	forskellige	måder	ud	fra	mine	undersøgelser.	
De	legeplads	muligheder	jeg	har	undersøgt	koster	ca.	100.000	kr.	at	opføre,	byggetilladelser	
osv.	koster	ca.	5000	kr.	
	

1) Reklame	finansieret	legeplads	(0	kr	udbetaling,	1650	kr./mnd.	i	vedligehold)	
2) Her	og	nu	fælles	betaling		(ca.	2500-3000	kr/grundejer	til	opførelse)	
3) Finansiering	via	vejfond/hævelse	af	kontingent		

	
På	de	efterfølgende	sider	kan	I	se	hvor	jeg	tænker	at	en	legeplads	kunne	opføres	og	4	mulige	
forslag	til	legepladsarrangement	og	finansiering.	
	
Jeg	ønsker	at	der	stemmes	om	

- Ønsker	vi	en	legeplads	(JA/NEJ)	
- Hvilket	arrangement	ønsker	vi	at	opføre	(mulighed	1,2,3,4	eller	et	helt	5	alternativ)	og	

hvilken	finansieringsform.	
- Hvor	ønsker	vi	at	legepladsen	placeres.	
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Mulig	legeplads	nr.	1	
Reklamefinansieret	legeplads	fra	INDU	legeplads	

	
Koncept	
Indu	er	et	firma	som	opfører	legepladser	GRATIS	efter	forskrifterne	og	i	høj	kvalitet.	På	
legepladsen	påsættes	så	nogle	reklamer	som	sponsorere	udgifterne	for	legepladsens	
opførelse.		
Ved	opførelse	af	en	legeplads	fra	Indu	er	det	samtidigt	obligatorisk	at	tegne	en	service	aftale	
på	7	år.	Service	aftalen	koster	1650	kr./mnd.	og	det	er	muligt	at	sponsorere	disse	udgifter	via	
9	yderligere	små	reklame	pladser	som	vi	selv	sælger	på	legestativet,	f.eks.	til	Grundsøhallen,	
Fakta,	Tømre	m.m.	I	service	aftalen	indgår	årlig	inspektion,	oliering,	reparationer	og	
tilkaldeservice	
Se	mere	på	deres	hjemmeside	http://legeplads.indu.dk	
	
Der	er	forskellige	mulig	udformninger	af	legeplads	fra	indu	her	ses	en	af	disse,	men	der	findes	
også	nogle	med	kravlenet	i	forskellige	sværhedsgrader.	
	
Pris/Finansiering	

Opførelse/montering	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	kr.	
Serviceaftale	a	1650	kr/mnd	over	7	år	 	 	 	 	 	 138.600	kr.	
I	alt	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 138.600	kr.	

	
Kan	f.eks.	finansieres	ved	grundejerkontingentstigning	over	de	næste	7	år	på	400	kr./år.	Pr.	
grundejer.	Eller	ved	salg	af	reklamer	på	legestativet.	
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Mulig	legeplads	nr	2.	
Tilbud	fra	Samm-Sall	Legepladser	

	
I	tilbuddet	indgår	

Gynge,	Balancestolper,	Koldbøttestativ,	Combitårn,	Bordbænkesæt,	Faldunderlag,	
Montering	og	levering.	Hjælper	gerne	med	at	søge	byggetilladelse	hos	kommunen.	Se	
mere	på	hjemmesiden	http://samm-sall.dk	

Prisen	er	udregnet	ud	fra	at	det	opgravede	jord	fra	faldunderlaget	kan	forblive	på	området	omkring	
legepladsen	

	
Samm-sall	legeplads	kan	også	tilbyde	årlig	service	hvor	de	gennemgår	bolte	og	efterspændes	
inkl.	rapport	om	noget	bør	repareres.	Pris	pr	gang	/år	2900	kr.	ex	moms.	Vi	har	også	mulighed	
for	selv	at	gøre	dette.	
	
Pris/Finansiering	

Opførelse/montering	 	 	 	 	 	 	 	 98.750		kr.	
Årlig	inspektion	a	2900	kr/år	over	7	år	 	 			 	 	 	 20.300	kr.	
I	alt	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 												119.050	kr.	

	
Kan	f.eks.	finansieres	ved	engangsbetaling	på	1800	kr.	pr	grundejer	i	forbindelse	med	
opførelsen,	og	at	vi	efterfølgende	selv	vedligeholder,	med	en	årlig	prof	inspektion,	og	herved	
en	kontingentstigning	på	100	kr./år.	Pr.	grundejer	til	inspektion	og	reparationer.	
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Mulig	legeplads	nr.	3	
Tilbud	fra	Den	lille	legeplads	fabrik	

	
Der	er	lavet	tilbud	på	en	indretning	som	ikke	kræver	faldunderlag	da	dette	er	en	meget	dyr	
post,	og	hvor	der	er	udtænkt	leg	til	alle	aldersgrupper.	Legepladsindretningen	er	tænkt	
således,	at	der	opnås	maksimal	motorisk	udfordring	og	legeværdi	for	brugeren	med	få	og	
enkle	legeredskaber.	Legerummet	længst	mod	nord	lægger	op	til	udfordringer	for	alle	
aldersgrupper.	De	helt	små	børn	kan	klare	den	motoriske	udfordring	på	de	lave	stubbe	og	
med	tiden	vil	de	kunne	besejre	mere	af	legepladen	for	til	sidst	at	kunne	klare	rullebom,	tårne,	
balaceringe	og	andre	af	de	mere	krævende	redskaver.	Området	nederste	del	af	legepladsen	er	
tænkt	som	voksenzone,	måske	med	bord/bænkesæt	fra	Silvan,	tæt	på	udfordringerne	for	de	
mindste.			
Priserne	er	inkl.	Materialer,	arbejdsløn,	montage,	produktion,	kørsel	og	oprydning	med	
deponi	(dog	uden	jordkørsel).	http://www.denlillelegepladsfabrik.dk	
	
Tilbud	
Kravlenet	 	 	 	 	 	 	 	 	 14.100	kr	
Rullebom	 	 	 	 	 	 	 	 	 11.900	kr	
Skråbom	 	 	 	 	 	 	 	 	 5.200	kr	
Kolbøttestand	 	 	 	 	 	 	 	 	 4.800	kr	
Armgang	med	ringe	og	line	 	 	 	 	 	 	 11.900	kr	
14	stk	stubbe	 	 	 	 	 	 	 	 	 9.100	kr	
Rutsjebane	med	platform	under	1	meter	høj	 	 	 	 	 33.900	kr	
I	alt	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 113.625	kr	inkl.	Moms.	 	
	
Pris/Finansiering	

Opførelse/montering	 	 	 	 	 	 	 	 113.625	kr.	
Inspektion	med	rapport	a	2900	kr/år	over	7	år	 	 	 	 	 			20.300	kr.	
I	alt	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 133.925	kr.	

	
Kan	f.eks.	finansieres	ved	grundejer	engangsbetaling	på	ca.	2100	kr.	Pr.	grundejer.	Og	
efterfølgende	vedligeholder	vi	selv	og	får	legepladsen	inspiceret	en	gang	årligt	professionelt,	
og	herved	en	kontingentstigning	på	100	kr./år.	Pr.	grundejer	til	inspektion	og	reparationer.	
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Den	lille	legeplads	fabrik	
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Mulig	legeplads	nr.	4	
Modificering	af	tilbud	til	lavere	pris	

	
Vi	har	også	mulighed	for	at	arbejde	mod	et	legeområde	uden	legetårn/combitårn	da	dette	er	
en	meget	dyr	post.	Herunder	er	f.eks.	udregnet	et	legeområde	magen	til	mulig	legeplads	nr.3	
fra	Den	lille	legeplads	fabrik	uden	tårn/rutsjebane.	
	
Tilbud	
Kravlenet	 	 	 	 	 	 	 	 	 14.100	kr	
Rullebom	 	 	 	 	 	 	 	 	 11.900	kr	
Skråbom	 	 	 	 	 	 	 	 	 5.200	kr	
Kolbøttestand	 	 	 	 	 	 	 	 	 4.800	kr	
Armgang	med	ringe	og	line	 	 	 	 	 	 	 11.900	kr	
14	stk	stubbe	 	 	 	 	 	 	 	 	 9.100	kr	
I	alt	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 71.250	kr	inkl.	Moms.	 	
	
	
Pris/Finansiering	

Opførelse/montering	 	 	 	 	 	 	 	 71.250	kr.	
Inspektion	med	rapport	a	2900	kr/år	over	7	år	 	 			 	 														20.300	kr.	
I	alt	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 91.550	kr.	

	
Kan	f.eks.	finansieres	ved	grundejer	engangsbetaling	på	ca.	1300	kr.	Pr.	grundejer.	Og	
efterfølgende	vedligeholder	vi	selv	og	får	legepladsen	inspiceret	en	gang	årligt	professionelt,	
og	herved	en	kontingentstigning	på	100	kr./år.	Pr.	grundejer	til	inspektion	og	reparationer.	
	
Pris/Finansiering	2	

Opførelse/montering	 	 	 	 	 	 	 	 71.250	kr.	
Ingen	prof	inspektion	 	 	 	 	 	 	 	 										0	kr.	
I	alt	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 71.250	kr.	

	
Kan	f.eks.	finansieres	ved	grundejer	engangsbetaling	på	ca.	1300	kr.	Pr.	grundejer.	Og	
efterfølgende	vedligeholder	vi	selv	og	får	ikke	legepladsen	inspiceret	en	gang	årligt	
professionelt.	(det	skal	dog	undersøges	om	vores	erhvervs	ulykkesforsikring	da	dækker)	
	
	
	
	
	
	
*Alle	priser	er	udregnet	ud	fra	et	estimat	på	55	husstande	som	er	med	til	at	finansiere	
projektet.	
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Placering	af	legeplads	
	
	
	
Der	er	ved	overdragelsen	af	de	grønne	områder	reserveret	et	område	til	legeplads	(det	
skraverede	område	på	tegningen	1),	men	som	jeg	forstår	overdragelsesdokumentet	burde	der	
være	mulighed	for	alternative	placeringer	(tegning	2),	forbeholdt	at	kommunen	acceptere	
dette	ved	søgning	om	byggetilladelse.	Andre	forslag	modtages	gerne	på	generalforsamlingen.	
	
Området	for	placeringen	mener	jeg	bør	ligge	på	et	område	som	vi	allerede	har	overtaget,	eller	
snarligt	overtager,	så	at	en	legeplads	kan	opføres	indenfor	en	rimelig	tidshorisont	(efterår	
2016/forår	2017).	Legepladsen	bør	være	nær	sti,	langt	fra	vej	og	sø,	være	centralt	for	
områdets	børn	og	med	plads	til	opførelse	af	legepladsen.		
	
Legepladsen	skal	opføres	minimum	2,5	meter	fra	skel	og	sti.		
Evt.	kan	der	også	oprettes	en	legeplads-orden	sådan,	at	der	ikke	er	larm	før/efter	kl.	??	osv.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Vi	har	forhørt	os	hos	Benee	Huse	som	ejer	storparcellen	og	de	har	ingen	planer	om	at	opføre	
legeplads,	de	har	ej	heller	plads	til	et	samarbejde	om	en	legeplads	med	os	om	en	legeplads	på	
deres	område.	
	
	
	
	
Forslag	fremsat	af	Charlotte	Løwert	nr.	9		

Tegning	1	

Tegning	2	
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Grundejerforeningen Tofteengen budget 2016

Budget Budget 
2016 2015

i kroner

Indtægter 354.160 148.400

Bilag 1

Udgifter 354.160 159.543

Bilag 2

Renter 0 0

 

Tab/afskrivninger 0 0

Resultat 0 -11.143

Side 2
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Grundejerforeningen Tofteengen budget 2016

Budget Budget 
2016 2015

Bilag 1
Indtægter

Ordinære

Bidrag/Kontingent *) 294.800 148.400

Ekstra ordinære

Indskud medlemmer 0 0

Indskud nye medlemmer 59.360 0

Ejerskiftegebyr 0 0

Oplysninger til 3. part 0 0

Rykkergebyr 0 0

Andre indtægter 0 0

I alt 354.160 148.400

*) hvilket vil give følgende

55 x 2 x 1.900 kroner 209.000

  2 x 1 x 1.900 kroner 3.800

41 X 2 x 1.000 kroner 82.000

294.800

Side 3
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Grundejerforeningen Tofteengen budget 2016

Budget Budget 

Bilag 2 2016 2015

Udgifter

Grønne områder - Drift 50.000 30.000

Gadebelysning - Drift 20.000 15.000

Snerydning 60.000 30.000

Vej og Teknik - Vedligehold 30.000 10.000

Arrangementer 10.000 8.000

Grønne områder - Vedligehold 85.000 0

Bestyrelsesmøder 4.000 4.000

Administration 6.000 2.000

Forsikringer 10.000 8.000

Generalforsamling 3.000 7.000

Bankgebyrer 1.000 1.000

Konsulentbistand 15.000 0

Advokat 15.000 5.000

Diverse udgifter 1.000 0

Nye Hensættelser

Vejfonden 44.160 39.543

I alt 354.160 159.543

Side 4
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Grundejerforeningen Tofteengen budget 2016

Generalforsamlingen bemyndiger samtidigt foreningens bestyrelse, at afholde

løbende udgifter i perioden fra 01.01.2017 og indtil den ordinære

generalforsamling i foråret 2017 er afholdt 

Indbetaling af bidrag for året 2016 skal indbetales til foreningens bankkonto med angivelse af 

postadressen i referencefeltet - eks. "Tofteengen nr. X" via "bank-til-bank-overførsel"

Hvert medlem skal indbetale min. 2 .900  kroner  inden den 1. maj 2016 af det totale vedtagne bidrag for 

budgetåret 2016 pr. grund

Evt. manglende beløb som ikke er indbetalt af totalbidraget skal være indbetalt senest 1. november 2016

Der udsendes individuelle opkrævninger. 

Er indbetalingen ikke indgået rettidigt vil der blive udsendt rykkerskrivelse jf. takstbladet

Side 5
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Bilag VI

Takstblad m.m. for 2016/17

Bestyrelsen forslag til generalforsamlingen 2016

Bidragssats 2.900 kroner

Takstblad

Ejerskiftegebyr 1.000 kroner pr. grund

* gælder ikke ved førstegangs salg

* betales af køber

Oplysninger til 3. part 1.000 kroner pr. grund

* eks. Ejendomsmæglere

Rykkergebyr 10% af restancebeløbet pr. rykker

* Ved restancer

Indskud nye medlemmer 2 x ordinært bidrag i indskud

samt betaling af årligt bidrag jf. vedtægterne

***************

Manglende fast belægning i egenoverkørsel 500 kroner pr. uge
(vedtaget på genf. 2014)

Arbejdsdag 1.000 kroner pr. gang


