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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  

19. april 2017, kl. 18.30 

Sognegården 

v/Ågerup Kirke 

Ågerupvej 34 A 

 4000 Roskilde 

 

Velkomst ved formanden 

 

1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere 

 

 

  

2. Bestyrelsens beretning for 2016/17 

 

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

bilag I. 

 

 

3. Aflæggelse af regnskab for 2016/17, underskrevet af revisor og bestyrelsen 

 

II 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 

og IV: 

    

III § 25; nuværende bestemmelse udgår og erstattes af forslag om vilkår for årlige fælles 

arbejdsdage  

IV § 13, stk. 2. erstattes af forslag om at medlemmer med anført e-mail adresse modtager 

indkaldelse til generalforsamling via e-mail alene. Dvs. indkaldelse til generalforsamling 

via alm. papirbrev udgår. 

 

 

4.2. Forslag fra medlemmerne: 

http://www.tofteengen.com/
http://www.tofteengen.com/
http://www.tofteengen.com/
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Ingen indkomne forslag fra medlemmer 

 

 

 

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

 

5.1. Bestyrelsens forslag til budget for 2017/18 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 skal vælges for en toårig periode jf. vedtægternes § 17, stk. 1.  

(Michael Nørremark modtager genvalg) 

 

 

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

 

- 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode i ulige år jf. vedtægternes § 17, stk. 1  

 

- 2 suppleanter vælges for en 1-årig periode jf. vedtægternes § 17, stk. 2 

  

 

 

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 

 

 

10. Eventuelt  

 

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

forpligter foreningen 

  

 

 

 

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’. 

 



Bestyrelsens beretning for året 2016/17 

Med denne generalforsamling slutter vi nu året 2016/17 i foreningen. Der er bygget mange nye huse i det 

forgangne år, og mange medlemmer er nu flyttet ind i deres nye og flotte huse. Velkommen til jer. 

Bestyrelsen og en del medlemmer har observeret, at de tekniske anlæg ved etape 1 ikke helt er af den 

kvalitet som forventet. En rapport fra foreningens rådgivende ingeniør påpeger da også kritiske punkter for 

asfalt og afvanding fra stier, som bestyrelsen agter at få udbedret. Der er dialog med udstykker og 

entreprenører hvor vi håber at finde en løsning for korrekt udførelse af asfalt i kryds (rødt asfalt) og på 

vendepladser, samt afvanding fra stier.  

I øvrigt vil bestyrelsen hermed bede om jeres hjælp til at fejlmelde specielt manglende lys, beskadigede 

skilte lamper/pullerter, revner i asfalt, løse brosten m.m., henvendelse direkte til 

bestyrelse@tofteengen.dk 

Kloakarbejdet er påbegyndt og forventes afsluttet sommeren 2017. Der nedgraves spildevandstrykledning 

langs vejen på den vestlige side af Bakkeengen op til stien ved Kildemosestien. På den sidste del af 

strækningen nedgraves ledningen på den østlige side af stien efter ønske fra bestyrelsen og i dialog med 

udstykker. Kloakledningen etableres ved styret underboring under cykelstien, så gravearbejdet bliver 

begrænset. Der må dog forventes entreprenørmaskiner på Bakkeengen og på cykelstien ifbm. 

kloakarbejdet. FORS er næsten færdige med at genetablere de berørte grønne områder fra gravearbejdet i 

efteråret 2016. FORS har været god til at informere bestyrelsen og der forventes en afleveringsforretning i 

løbet af foråret for det grønne område mod øst. 

Roskilde Kommune har politisk behandlet forholdene omkring stiforbindelserne i vores område for at 

optage stien, der går gennem den grønne kile fra Ågerupvej og slutter ved Kildemosestien, som offentlig. Se 

afgørelsen her (http://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/byraadet-21-12-2016-kl-1700) under pkt. 

338.  

Lastbiler, varevogne og andre med ærinde til byggerierne ved etape 2 var ikke klar over, at de skulle køre 

ad Bakkeengen for at komme til Tofteengen adresser som tilhører etape 2.  Bestyrelsen talte med et par af 

lastbilchaufførerne og de fortalte, at de ikke havde nogen anvisning om hvordan de skulle komme til 

byggepladserne. Bestyrelsen fandt priser på skilte og tog en rask beslutning om at opsætte et midlertidigt 

skilt ved T-krydset Bakkeengen/Tofteengen og det har bevirket at færre byggeritransporter er kørt ind på 

Tofteengens første etape og mødt afspærringen for så at vende rundt og køre tilbage. 

Bestyrelsen håber at problemet med bilkørsel på stierne har været et forbigående problem i perioden hvor 

Ågerupvej var lukket ifbm. FORS kloakarbejde. Derfor udsætter bestyrelsen beslutningen om opsætning af 

steler ved overgange mellem veje og stier. 

Dog er det stadig et problem med for høj fart på Tofteengen og nu også Bakkeengen og Søengen. Venligst 

vis hensyn og sænk farten. Bed også jeres håndværkere og gæster om at vise hensyn ved at sænke farten.  

Bestyrelsen er sammen med udstykker i gang med at revidere skilteplan for området. Det er specielt hvor 

stier krydser vejene at der ansøges om, at opsætte advarselsskilte for krydsende cyklister, således billister 

advares tydeligt om krydsende bløde trafikanter. Det drejser sig om tre stk. overgange.  

Bilag 1

mailto:bestyrelse@tofteengen.dk


Overdragelsen af etape 2 er ikke påbegyndt endnu, men der er naturligvis løbende dialog med udstykker 

vedr. tidsplan for byggemodningen og processen for overdragelse. Grundejerforeningen har dog overtaget 

brugsretten over vejene og de grønne områder ved etape 2. Dvs. grundejerforeningen har betalt for 

vinterberedskab 2016/17 og fra den kommende sæson også græsslåning. Pasning af bede m.m. indtil 

tinglyst overdragelse af etape 2 til grundejerforeningen, foretages af udstykker. Byggemodning af etape 2 

forventes påbegyndt efterår 2017 efter de oplysninger bestyrelsen har fået.  

Ukrudtsbekæmpelse i bede er udført af professionel gartner, hvor der først blev buskryddet mellem 

planterne, og senere sprøjtet med et syrebaseret ukrudtsmiddel som gartneren anbefalede for at få kontrol 

over ukrudtet og samtidig skåne miljøet så meget som muligt. Bestyrelsen har vurderet at to omgange 

ukrudtsbekæmpelse vil være nødvendige i år. Bekæmpelse af ukrudt i bedene er første prioritet for 

arbejdsdage såfremt forslaget vedtages. Bestyrelsen har besluttet at etablere græs på de mindre grustier 

mellem Tofteengen og grønne områder mod øst. Årsagen er at det udlagte grus på kort tid gror til i ukrudt 

og den nemmeste, billigste og mest miljøvenlige måde at bekæmpe ukrudt er at have området udlagt med 

græs som slås samtidig med det resterende grønne område og rabatterne.  

Bestyrelsen er igen nødt 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. 

Husk også at den som slæber jord, sten og andet materiale ud på vejene og stierne er ansvarlig for at 

rengøre efter endt arbejde, således veje og stier kan anvendes af naboer og gæster. 

Husk at 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. 

To bestyrelsesmedlemmer og en formand vælges ved denne generalforsamling. Bestyrelsesarbejdet har 

fungeret fint i årets løb med ca. 2 møder per 3 mdr. I det kommende år forventes det at foreningen 

overtager etape 2 som hører under lokalplan 577. Dette samtidig med fortsat fokus på udbedring af fejl og 

mangler samt nedjustering af udgifter til vinterberedskab vil blive meget tidskrævende for bestyrelsen i det 

kommende år. Bestyrelsen ser frem til et begivenhedsrigt år og håber på mere fælleskab i foreningen som 

en del af de foreslåede arbejdsdage.  

Vel mødt til en god generalforsamling.  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen v/ Jens, Jimmi, Kennet, Michael (formand) og Steen (kasserer) 
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Resultatopgørelse for 2016

Note 2016 Budget 2016 2015

kr. kr. kr.

Bidrag 324.800 324.800 148.400

Andet 60.360 59.360 4.000

Renter 0 0 58

Indtægter i alt 385.160 384.160 152.458

Grønne områder - Drift 42.500 50.000 78.704

Gadebelysning - Drift 13.773 20.000 14.695

Vinter - Drift 143.750 60.000 40.500

Vej og Teknik 0 30.000 0

Arrangementer 0 10.000 1.505

Grønne områder - Vedligehold 108.500 85.000 12.060

Bestyrelsesmøde 3.018 4.000 1.924

Administration 5.003 6.000 4.115

Forsikring 9.132 10.000 7.485

Generalforsamling 1.450 3.000 1.582

Bankgebyrer -70 1.000 465

Konsulentbistand 6.441 15.000 0

Advokat 0 15.000 17.035

Diverse udgifter 923 1.000

Udgifter i alt 334.420 310.000 180.071

Årets resultat 1 50.740 74.160 -27.614
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Balance pr. 31. december 2016
Note 2016 2015

kr. kr.

Nordea Drift 181.849 85.339

Nordea Opsparing 56.926 56.936

Skyldige kontingenter 2.900 0

Likvide beholdning i alt 241.675 142.275

Aktiver i alt 241.675 142.275

Egenkapital primo 142.185 169.799

Overført resultat 50.740 -27.614

Egenkapital ultimo 1 192.925 142.185

For meget indbetalt bidrag 0 90

Diverse kreditorer 48.750 0

Skyldige poster i alt 48.750 90

Passsiver i alt 241.675 142.275
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Noter 1 - Egenkapital

Egenkapital Egenkapital Vejfond I alt

kr. kr. kr. 

Egenkapital 01.01.2016 26.034                               116.151                             142.185            

Overført resultat -                                      50.740                               50.740              

Egenkapital 31.12.2016 26.034                               166.891                             192.925            

Med godkendelse af regnskabet på den ordinær generalforsamling, godkendes resultatfordelingen.
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Bilag III 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 

 

nuværende 

§ 25. Omkostningerne til foreningens stiftelse afholdes af foreningen 

ændres til 

§ 25, stk. 1. Bestyrelsen vurderer behovet for grundejeres arbejdsdag og kan fastsætte datoer for et 

antal 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 per e-mail. Bestyrelsen skal 

tilstræbe sig på at placere arbejdsdag i weekender. 

§ 25, stk. 3. Samtlige medlemsadresser af grundejerforeningen er forpligtiget til at stille med mindst 

1 person som deltager i den fastsatte arbejdsdag. Deltagelse betyder udfyldelse af tilsagt opgave 

med individuelt hensyntagen. 

§ 25, stk. 4. En arbejdsdag er som udgangspunkt fra kl. 8 til 16 men kan afkortes afhængigt af 

omfanget af opgaver og fremmødt arbejdskraft. 

§ 25, stk. 5. Stiller en medlemsadresse med mindst 1 person på den fastsatte arbejdsdag og opfylder 

§ 25, stk. 3 og 4., refunderes et af generalforsamlingen fastsatte beløb i medlemmets bidrag jf. 

takstblad. 

§ 25, stk. 6. Refusion sker i forbindelse med førstkommende opkrævning af grundejerbidrag. 

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

ingen refusion. 

 

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/Michael, Steen, Jimmi, Kennet og Jens 



Bilag IV 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 

 

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

m.v. i papirform. 

 

 

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/Michael, Steen, Jimmi, Kennet og Jens 



Grundejerforeningen Tofteengen

Budget

2017
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Budget Budget 
2017 2016

i kroner

Indtægter 389.700 354.160

Bilag 1

Udgifter 389.700 354.160

Bilag 2

Renter 0 0

 

Tab/afskrivninger 0 0

Resultat 0 0
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Budget Budget 
2017 2016

Bilag 1
Indtægter

Ordinære

Bidrag/Kontingent *) 345.100 294.800

Ekstra ordinære

Indskud medlemmer 40.600 0

Indskud nye medlemmer 0 59.360

Ejerskiftegebyr 2.000 0

Oplysninger til 3. part 2.000 0

Rykkergebyr 0 0

Andre indtægter 0 0

I alt 389.700 354.160

*) hvilket vil give følgende

55 x 2 x Bidragssats 319.000

9 x 1 x Bidragssats 26.100

345.100

Bidragssats 2.900
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Budget Budget 

Bilag 2 2017 2016

Udgifter

Grønne områder - Drift 70.000 50.000

Gadebelysning - Drift 15.000 20.000

Vinter - Drift 120.000 60.000

Vej og Teknik - Vedligehold 10.000 30.000

Arrangementer 10.000 10.000

Grønne områder - Vedligehold 50.000 85.000

Bestyrelsesmøder 5.000 4.000

Administration 6.000 6.000

Forsikringer 10.000 10.000

Generalforsamling 3.000 3.000

Bankgebyrer 500 1.000

Konsulentbistand 15.000 15.000

Advokat 15.000 15.000

Diverse udgifter 1.000 1.000

Nye Hensættelser

Vejfonden 59.200 44.160

I alt 389.700 354.160
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Generalforsamlingen bemyndiger samtidigt foreningens bestyrelse, at afholde

løbende udgifter i perioden fra 01.01.2018 og indtil den ordinære

generalforsamling i foråret 2018 er afholdt 

Indbetaling af bidrag for året 2017 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 2017 af det totale vedtagne bidrag for 

budgetåret 2017 pr. adressen, jf. §8 i vedtægterne.

Evt. manglende beløb som ikke er indbetalt af totalbidraget skal være indbetalt senest 1. november 2017

Der udsendes individuelle opkrævninger. 

Er indbetalingen ikke indgået rettidigt vil der blive udsendt rykkerskrivelse jf. takstbladet
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Takstblad m.m. for 2017/18

Bestyrelsen forslag til generalforsamlingen 2017

Bidragssats 2.900 kroner

Takstblad

Ejerskiftegebyr 1.000 kroner pr. adressen

* gælder ikke ved førstegangs salg

* betales af køber

Oplysninger til 3. part 1.000 kroner pr. adressen

* 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 500 kroner pr. gang

Bilag VI


