
GRUNDEJERFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 
 
 

Albertslund, den 30. december 2022 
Til medlemmerne 
 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i foreningen 
 
Tirsdag den 24. januar 2023 kl. 19.30 i Herstedvester Forsamlingshus 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 
4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse * 
5. Godkendelse af budget og kontingent for det indeværende år 
6. Valg af formand (2 år) 
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år) 
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (1 år) hvis Pia Larsen vælges som formand 
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (1 år) 
10. Valg af 2 revisorer (1 år) 
11. Valg af 1 revisorsuppleant (1 år) 
12. Eventuelt 

 
*Der er vedlagt forslag fra bestyrelsen om at rette henvendelse til Albertslund Kommune med 
opfordring til at ændre lokalplanen, således at krav om åben forhave ophæves. 
 
Ad pkt.   6: Bestyrelsen foreslår valg af Pia Larsen (R072)  
Ad pkt.   7: Bestyrelsen foreslår valg af Jan Jensen (R065) 
Ad pkt.   8: Bestyrelsen foreslår valg af Christian Johansen (R022)  
Ad pkt.   9: Bestyrelsen foreslår valg af Line Hougaard (R064) + nyvalg? 
Ad pkt. 10: Bestyrelsen foreslår valg af Anker Østerlund (H025) og Holger Nielsen (P070) 
 
Foreningens reviderede regnskab og budget for indeværende år vedlægges. 
 
VI SKAL HENSTILLE TIL, AT DER PARKERES PÅ PARKERINGSPLADSEN VED KIRKEN. 
 
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt nytår.  
 
 

Med venlig hilsen 
 

Nils Jul Gjerlev 
Formand 



G rundejerforeningen Albertslund Vest Afd.1

Resuhatopgørelse for perioden 1. november 2OZl- 31. oktober 2A22

Udgifter 2X122 2al2t lndtægter ?.r.12?; 2Ala,,,

Snerydning 20.æ0 28.812 Koatingent 5r$4.500 544.500

Vedl. Veje og stier 79.995 478.86L Strafgebyr 1.000 1.100

Trvksaser m.m 0 290 Adm.eebvr mægler 4-200 9.300

Adm. og regnskab 8.034 7.389 "Renteindtægter"m -7.8L0 -s.688

Gen.fors. og

mØder

2L.297 9.098

Andre omk 301 3.519

Udeifter i alt 129.627 527.Xitg In&æter 541.8q) *9J,L2

Årets resultat 4L2.263 2r,,243

Balance pr.31. oktober 2O22

Bankbeholdning

f'!t, y.>r, L-'il t /*;--
uogJns Weber

Vi har revideret Grundejerforeningens regnskab for regnskabsåret 2A21-7022. Regnskabet er

aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og med vedtægternes krav til

regnskabsaflæggelse. Vi har konstateret beholdningernes tilstedeværelse-

MAlbertsl,und de*:
(-/. 4 g/P1

Anker Østerlund sen (sign)



Forslag til budset 1. november 2022 - 31- oktober 2023'

Snerydning
Vedligehold af vei
og p arealer.
Tryksager, porto,
omdeling
Administration,
regnskab
Generalfors., møder

Andre
omkostninger

20.000
400.000

500

10.000

20.000

10æ

20.000
150.000

1.000

8.000

15.O00

1.000

726.0æ
o

544.500

-6.000

Kontingent
Renteindtæ$er/u dgifter

Budg.
Over/undersk.

Budgetterede Budgetterede indtægter

Kontingent hæves til z.(xro pr. år for periodenL.Ll.22 -31'10'23

Kontingent opkræves pr. L3.2A23 med seneste betalingsdag 8.3.2023. Betalingen opkræves enten

via Nets (PBS) eller Danske Bank konto 3L94-44455L6007'

Hvis der ikke er betalt senest den 8.3 opkræves et rykkergebyr på 100. Er der ikke betalt senest den

3t3.2A23 sendes opkrævningen til inkasso.

/fr^,rtt&r*-
uogehs Weber



GENERALFORSAMLING 2023 

 

FORSLAG FRA BESTYRELSEN:  

Generalforsamlingen opfordrer Albertslund Kommune til at ændre vores lokalplan (Lokalplan 23.2) således, 

at bestemmelsen i § 8.7  

Inden for rammeområde A skal der anlægges åben forhave mod boligvej med en bund af græs og enkelte 

fritstående træer 

ændres til  

Inden for rammeområde A kan der anlægges åben forhave mod boligvej med en bund af græs og enkelte 

fritstående træer 

Hvis Albertslund Kommune, af særlige grunde, ikke finder det muligt at ændre lokalplanen, opfordrer vi til, 

at man giver de grundejere, som måtte ansøge om det, dispensation fra nævnte bestemmelse, således at 

de, i lighed med alle andre grundejere, kan plante en hæk eller et levende hegn langs boligvejen.  

Det skal i øvrigt bemærkes, at den foreslåede ændring vil medføre, at ordlyden i bestemmelsen vil være i 

stil med § 8.8, hvor man giver grundejerne i rammeområde B et mere frit valg. 

Begrundelse:  

Bestyrelsen har stillet ovennævnte forslag efter at være blevet kontaktet af flere grundejere, som har haft 

ønske om at plante hæk eller et levende hegn langs boligvejen, hvilket ikke har været tilladt, idet deres 

matrikel er blandt de 28 ”særligt udvalgte”, hvor der jf. lokalplanen skal være åben forhave.  

Vi har konstateret, at disse særlige forhold udelukkende ses i vores lokalplansområde og ikke hos Vest 2 og 

3, som ellers har nogenlunde identiske lokalplans bestemmelser. I bestyrelsen forstår vi, grundejernes 

ønske om at kunne sætte hæk eller et levende hegn ud mod boligvejen for derved at få mere gavn af deres 

forhave.  

I forbindelse med at en grundejer har søgt om dispensation til at opsætte hæk langs boligvejen, har 

Albertslund Kommune indledningsvist været afvisende over for at give dispensation. Kommunen har i 

stedet opfordret os til at tage forholdet op til drøftelse på en generalforsamling, hvorefter at vi, som 

forening, kunne komme med en fælles indstilling til kommunen, der så vil vurdere sagen på ny.  

Det kan oplyses, at de 28 omhandlende matrikler fordeler sig med 16 på Hvidager, 6 på Kongsager, 0 på 

Porsager og 6 på Randager. Der henvises endvidere til kortbilag 2 i lokalplanen. 

 

/Nils Jul Gjerlev, formand 

 

 



ANTENNEFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 
 
 

Albertslund, den 30. december 2022 
Til medlemmerne 
 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i foreningen 
 
Tirsdag den 24. januar 2022 kl. 19.30 umiddelbart efter grundejerforeningens generalforsamling 
i Herstedvester Forsamlingshus, Herstedvester Landsby. 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 
4. Godkendelse af budget og kontingent for det kommende år. 
5. Indkommende forslag. 
6. Valg af formand (2 år). 
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år). 
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (1 år). 
9. Valg af 2 revisorer (2 år). 
10. Valg af 1 revisorsuppleant (1 år). 
11. Eventuelt. 

 
Bestyrelsen skal opfordre så mange medlemmer som muligt til at møde op på generalforsamlingen 
og præge debatten om foreningens fremtid.  
 
Foreningens reviderede regnskab og budget for indeværende år vedlægges. 
 
VI SKAL HENSTILLE TIL, AT DER PARKERES PÅ KIRKENS PARKERINGSPLADS 
 
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt nytår. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Jan Steen Jensen 
formand 



lndtægter
Grundoakke 659.367

Medlemmer uden grundPakke 8.950

lndtægter i alt 668.317 658.317

Udeifter
Pakkekøb YouSee 468.154

Copv Dan L62.263

Forsikring lF 20.659

EL Ørsted
11.596

Web Hosting 981

I nformation/Ad m i nistration 8.265

Best. møder 73.194

Renteudgift 4.099

Momsdifference 9.489

t t,{aifrar i rl} 598.695 698.696
-30.379

Årets resultat

Opgørelse af beholdning.

Bankbeholdning 31.1O-21 532.346

Årets resulat -30.379

Bankbehdldnins 31.1o.22 501.957 501.967

Tilgode/ave;de pqrn1 5.000

Mfu
t,

PtLd' r,''r- i/t 1 t'---'4-
Moger{s Weber

Formand Kasserer

vi har revideret antenneforeningens regnskabfor regnskabsåret 2019 -2022. regnskabet er aflagt o

overensstemmelse med god regnskabsskik og med vedtæSternes krav til regnskabsaflæggelse'

Vi har konstateret beholdningens tilstedeværelse'

e&,lu'n--



Antenneforenineen Albertslund Vest afd. 1

Budget for oerioden 1.11.22 - 31.10-23

Grundpakke 237 medlemmer a. 2800

Uden Tv-pakke 63 medlemmer a 250

Tilslutningsafgifter
lndmeldelsesgebyr

663.600
Ls.75A

0
0

lndtægter i alt:

Varekøb:
Grundpakke 237 a2A58,-

COPY-DAN, grundPakke ?,37 a673

I alt

Omkostninger:
Antenneforsikring

Ørsted elforbrug
WEB Hosting

lnformation, gebyrer og administration

Bestyrelsesm6der, generalforsamling

æ7.247

22.0@
16.@

900
8.000

10.000
4.000

Moms at betale 107.000- 104.000

60.gIX)

3.(m

Fastsættelse af kontineent for 1-11.22 - 31.10'2023:

Samlet kontingent for grundpakke inc- alle omkostninger

Medlemmer uden grundPakke

Den 1. marts 2O23 opkræves 2E61D,-,- som betaling for grundpakken og 25Q- for medlemmer uden

grundpakke. Opkrævningen udsendes 1. marts med betalingsfrist den 9. marts. Betaling sker via PBS eller

via Danske Bank konto 3tzg-47.4sszzLzomed angivelse af medlemsnummer (eks- AFP085 for Porsager 85)'

Rykkere: Hvis betaling ikke er sket inden anførte senestd betalingsdag pålægges 1O0,- i rykkergebyr' Er

herefter ikke sket inden 31. marts sendes restancen til inkasso og signalleveEncen afbrydes,

28m,-,-

250,-

vedtægterne.


