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31. maj 201 

referat  

Emne Afd. 1-36 Bellahøj Fælles Have - generalforsamling 

Dato 24. maj 2016 16.00 

Sted Rådhuspladsen 59, 1550 København V 

Deltagere Leo Kragh Jensen (LKJ), AKB 

Bjørn Petersen (BP), AKB 

John Steen Johansen (JSJ), SAB 

Laila Jensen (LJ), AAB 

Anja Kepinska Meleschko (AKM), fsb 

Steen Søndergaard Thomsen (SST), fsb 

Jørn Kaas (JK), driftsleder fsb 

Hanne Dahlerup (HD), AAB organisationsbestyrelse 

Anne Marie Rasmussen (AMR), fsb adm. 

Michael Steensen (MIS), fsb adm. 

Birgitte Vest Rasmussen (BVR), fsb adm. 

Afbud John B. Sørensen (JBS), SAB 

Gerda Bilde (GB), AAB  

Referent Birgitte Vest Rasmussen 
 

 
 

Dagsorden 
 

1 Valg af dirigent. 

2 Godkendelse af referat. 

3 Aflæggelse af formandens beretning for det senest forløbne år. 

4 Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2015 med revisorpåtegning. 

5 Forslag om udbud af gartnerarbejdet i Bellahøj Fælles Have. 

6 Forslag. 

7 Forelæggelse til godkendelse af budget for næste regnskabsår – 2017. 

8 Valg af formand for grundejerforeningen. 

9 Valg af administrationsselskab 

10 Valg af revisor.  

 

 

Ad. 1 

BVR bød velkommen og foreslog Hanne Dahlerup fra AAB’s 

organisationsbestyrelse som dirigent.  

 

Der var ingen andre forslag og HD blev valgt og konstaterede, at 

generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.  
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Ad. 2 

Referat fra generalforsamlingen d. 25. november  2015 blev godkendt.  

 

 

Ad. 3 

GB havde meldt afbud, men havde sendt en skriftlig beretning, som blev udleveret.  

Beretningen blev godkendt.  

 

 

Ad. 4 

BVR gennemgik regnskabet. Regnskabet udviser et underskud på 122.639 kr. Det 

skyldes bl.a. at det har været nødvendigt at foretage en midlertidig renovering af 

forarealerne ved Bellahøjvej 4 og 8.  

 

Regnskabet blev godkendt. 

  

 

Ad. 5 

”Forslag om udbud af gartnerarbejdet i Bellahøj Fælles Have” 

 

På den ordinære generalforsamling i maj 2015 blev det besluttet at få opdateret 

plejeplanen for gartnerarbejdet på Bellahøj og få prissat den almindelige pleje, samt 

de ekstraarbejder som udføres af de faste gartnere i dag, i samme omfang og 

kvalitet. Dette arbejde blev sat i værk efter budget 2016’s vedtagelse i november 

2015.  

 

Arbejdet er udført af en ekstern rådgiver og resultatet / materialet blev præsenteret 

på et møde d. 18. april 2016, hvor repræsentanter for alle fire selskaber deltog.  

 

Prissætningen er foretaget af et eksterne gartnerfirma med speciale i pleje af grønne 

områder og givet på baggrund af den opdaterede plejeplan og tilbudslister 

udarbejdet af rådgiver.  

 

En sammenstilling af regnskabstal for 2015 og prissætningen fra gartnerfirmaet 

udviser en prisforskel i Bellahøj Fælles Haves egne gartneres favør.  

 

Materialet var overbevisende og alle fire selskaber var enige om ikke af sende 

gartnerarbejdet i udbud.  

 

 

Ad. 6 

Forslag om opstilling af godkendte parkeringskilte i Bellahøj Fælles Have og 

udarbejdelse af plan for nedtagning/erstatning af øvrige skilte.  
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AKM præsenterede forslaget fra fsb.  

 

Der foregår i dag en del ulovlig parkering på og udenfor P-pladserne langs Ved 

Bellahøj Nord. Formålet med forslaget er derfor at få Københavns Kommune til at 

patruljere regelmæssigt. KK kan imidlertid ikke påtage sig opgaven, før der er opsat 

lovlige og godkendte skilte. 

 

Efter en del diskussion blev der stillet et ændringsforslag: ”Der skal afsættes 30.000 

kr. budget 2017 til en kortlægning af eks. p-skilte m.fl. og en plan for en ny og 

entydig skiltning på Bellahøj”.  

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

 

 

Ad. 7 

BVR fremlagde forslag til budget 2017. I det udsendte budget havde der indsneget 

sig en fejl, så et nyt blev omdelt.  

 

Budgettet for 2017 blev godkendt med den tilføjelse, at der afsættes 30.000 kr. til en 

plan for skiltningen. Det godkendte budget 2017 er vedlagt referatet.  

 

 

Ad. 8 

GB havde skriftligt tilkendegivet, at hun gerne ville fortsætte som formand for BFH. 

JSJ meddelte, at han også gerne ville stille op. Efter en kort diskussion og en aftale 

om et tættere samarbejde mellem formand, næstformand og administration trak JSJ 

sit kandidatur og GB blev genvalgt til formand. 

 

 

Ad. 9 

fsb blev valgt som administrationsselskab. 

 

 

Ad. 10 

fsb’s revisor (Ernst and Young) blev valgt til revisor for BFH.  


