Grundejerforeningen Trekroner Syd
Generalforsamling, den 30. marts 2017 i Dankbars lokaler, Akacielunden
Bestyrelsens beretning

GRUNDEJERFORENINGEN OG BESTYRELSEN:
På bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen den 26. maj 2016 afløste jeg Søren Vagn Hansen som
Ejerforeningen Ahornlunden’s repræsentant i Grundejerforeningens bestyrelse, efter at Søren var fraflyttet
området. Samtidig skiftede nr. 15 repræsentant, og Niels Fiskers trådte ind.
Søren havde det seneste år været formand for bestyrelsen, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer syntes, at
det skulle jeg så også være – og sådan blev det.
I august ændrede vi foreningens navn fra Grundejerforeningen Nordens Park i Trekroner til
Grundejerforeningen Trekroner Syd. Det var fastlagt i vedtægterne, at dette skulle ske når
grundejerforeningen første gang fik nyt medlem udenfor den oprindelige lokalplan, og det skete ved
færdiggørelse af Akacielunden.
I disse dage startes tinglysning af Grundejerforeningens vedtægt, således at den udvides til at omfatte
resten af udearealet og lejlighederne i Pærelunden.
Så langt det formelle, og så til nogle forhold, som er noget særegne sammenlignet med andre foreninger:
* Foreningen er forpligtet til at optage nye medlemmer i hele området mellem Trekroner Alle og
Jernbanen, og mellem Østre Ringvej og Marbjergvej.
Den nuværende bestyrelse er ikke interesseret i at foreningen bliver så stor, så en lidt underlig
fornemmelse at arbejde ”ude af trit” med vedtægterne. Fremtiden vil vise, hvordan det bliver?
* Foreningens medlemmer er ejere af ejendomme i det nævnte område, men hvis ejendommen som hos
de fleste af os er udstykket i ejerlejligheder, er det ejerforeningen, som er medlem. Så vi er ikke personligt
medlem i grundejerforeningen, men indirekte gennem ejerforeningen.
Derfor er det også alene AKF og ejerforeningerne, der kan stemme og fremsætte forslag. Det vil sige, at
forslag formelt skal være behandlet i ejerforeningernes bestyrelse, der enten kan afvise forslaget eller være
enig og stå bag forslaget, og så fremsætte det overfor bestyrelse eller generalforsamling.
* Alle medlemmer af grundejerforeningen er p.t. også repræsenteret i bestyrelsen, og derfor er der
ledelsesmæssigt kun marginal forskel på et bestyrelsesmøde og en generalforsamling. Forskellen opstår
først, når ét eller flere medlemmer ikke ønsker at opstille til bestyrelsen, og/eller foreningen bliver så stor,
at der ikke er tilstrækkelig med bestyrelsespladser.

OPGAVER:
Alle bestyrelsesmedlemmer har været flittige og dygtige til at samarbejde ”på kryds og tværs” for at
afslutte flest muligt af de mange forhold på opgavelisten. Det er lykkedes rigtig godt, og det vil jeg gerne
rose for, og sige tak for.
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Jeg vil ikke nævne alt, hvad vi har haft ”fingrene i” men noget af det mest synlige er:
- Containeren ved Café Berk er fjernet,
- bedene på butikstorvet er nybygget og desværre har der allerede været hærværk,
- ny beplantning nord for Ahornlunden 1-9 ud mod Trekroner Alle,
- etableret hegn langs Trekroner Alle,
- nye træer på forpladsen mellem nr. 11-13-15,
- lagt fast belægning på stien mellem 1-9 og 11-13-15,
- dræning og fast belægning ved kældertrapperne mellem 11 og 15,
- der samles nu affald to gange ugentligt.
Vi har fortsat problemer med Stjernehimmelen (lyset over butikstorvet), og i løbet af forår/sommer skal vi
have gennemgået asfaltbelægningerne, hvor der flere steder er opstået revner ved samlingerne.
Endvidere har AKF:
- genoprettet fortovsfliserne langs Ahornlunden efter skader fra byggeperioden,
- lagt stenbelægning på RUC-stien, syd og vest for Akacielunden, og etableret god sammenhæng til
butikstorvet,
- været idé-mand og hovedsponsor for renoveringen af bedene på butikstorvet,
- ved Pærelunden er etableret nedgravet affaldsanlæg, og lignende etableres ved Akacielunden og
Poppellunden.
Også nogle mindre synlige arbejdsopgaver fortjener at blive nævnt:
*Udstykning af de forskellige ejendomme har ikke fulgt helt ens regler, og der har hersket uklarhed om,
hvad ejerforeningerne og butikkerne står for, og hvad grundejerforeningen skal klare. Eksempel: er
butiksarkaderne en del af bygningen, så butikkerne råder over arealet og renholder det, eller er det ”ude”,
så det er grundejerforeningen, der fejer, salter m.m.?
Vi har derfor lavet en udredning af problemstillingerne, og taget nogle praktiske beslutninger, så alle
fremover bliver behandlet så rimeligt som muligt.
*Blandingen af boliger og erhverv giver også nogle udfordringer, især omkring forretningerne og
Akacielunden. Det blev derfor også nødvendigt at lave nogle ordensregler for anvendelse af
grundejerforeningens areal. De er omdelt til alle, synliggjort ved hundeskilte, og tilgængelige på vor
nyetablerede hjemmeside trekronersyd.dk
Ordensreglerne løser selvfølgelig ikke alt, men giver dog et udgangspunkt ved eventuelle konflikter – og de
kan let opstå, fordi der ved udvikling af området ikke er etableret tilstrækkelige faciliteter til oplag af varer,
affald o.l. for erhvervslejemålene. Forhold, som vi efterfølgende søger at ”reparere bedst muligt”.
*Antal af parkeringspladser er ligeledes etableret på et minimum ifølge kommunens krav. Det vil i praksis
opleves som for få parkeringspladser, og det spidser især til indtil Poppellunden er færdig og
parkeringspladserne omkring huset kan etableres. Det må forventes igen at stramme til når Fakta’s
tvillinghus skal bygges, og ejere og lejere er flyttet ind?
Bestyrelsen har påbegyndt et arbejde for at belyse situationen nærmere, og vurdere om der er muligheder
for at hjælpe lidt på det. Vi er ikke så langt, at jeg kan sige mere om det i dag.
*Registrering af forsyningsledninger og dertil hørende tinglysning skal også nævnes i dette afsnit – trods
usynligt er det vort smertensbarn. Vigtigt for fremtidig drift, eventuelle gravearbejder m.v., men
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landinspektøren har endnu ikke kunnet levere varen, trods ihærdig indsats i mere end et halvt år fra os, AKF
og advokatfirmaet DeLaCour. Stærkt utilfredsstillende.
….og lidt andet:
*Ét-års-gennemgang af udendørsarealerne ved Ahornlunden 11-13-15 udestår endnu, så en endelig
opgørelse af, hvad entreprenørerne skal udbedre sker i dette forår.
Processen har trukket ud, fordi man først skulle afvente at alle 3 huse var færdige, så byggepladsen blev
ryddet, arealet planeret og tilplantet. Derefter en noget uheldig afleveringsforretning med mangler og
mange forbehold. Så konstateredes fejlagtigt brug af MgO-plader, som nu er ved at blive udskiftet, og vi må
vente på, at liftarbejdet bliver færdigt.
*For Akacielunden går det mere som planlagt, idet grundejerforeningen overtog området i maj 2016, og
mangelrapporten er netop gennemgået i fredags, knapt ét år efter. Lad det blive praksis for overdragelser
og opfølgninger fremover.
*Herudover har foreningen løbende en række driftsmæssige opgaver, og mere tekniske om overdragelse af
nybebyggede arealer, tinglysninger m.v.

ØKONOMIEN:
Er grundlæggende sund og bliver gennemgået i de næste to dagsordenspunkter, så jeg vil ikke gå nærmere
ind i tallene her – blot glæde mig over at foreningen er gældfri og har en egenkapital på ca. 750 tkr.
Området vil de næste 3-4-5 år være i udvikling med nye bygninger og overtagelse af nye arealer som skal
indfases i drift og økonomi. Derfor vil omfanget af områder, der skal vedligeholdes, ændres markant hvert
år, med deraf følgende ændringer af kontrakter, overgangsordninger med entreprenørgaranti m.v.
Vi holder os derfor så vidt muligt til vore hidtidige samarbejdspartnere og forhandler ændringer af
kontrakterne, i takt med at området udvides.
Så jeg kan ikke garantere at vi har ”bedste pris”, men til gengæld nogle firmaer, som forhåbentligt kan se
perspektivet i at behandle os ordentligt.
Det vil give dem den bedste position, når vi får så meget ”ro på”, at vi kan præcisere vilkårene og indbyde
flere leverandører til at give tilbud.
Budget 2017 bygger på uændret kontingent pr. fordelingstal fra medlemmerne, indtægt fra
parkeringsafgifter, driftskontrakter m.m. er rettet op til det aktuelle opgaveomfang, og der er afsat 140 tkr.
til ekstraordinære projekter, nogle kender vi, andre skal der tages endelig stilling til senere, og atter andre
vil komme som ”overraskelser”.
Endnu en gang tak til bestyrelseskollegerne for en brav indsats og en konstruktiv indstilling til
problemløsninger.
Og hermed overgiver jeg beretningen til Generalforsamlingens behandling.
0000000000000000000000
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