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1. Valg af dirigent 

2. Information vedr. påbud om vejrenovering af Derbyvej 

3. Valg af ny kasserer 

4. Forslag fra Bestyrelsen 

Dagsorden 



Projekt ”vejrenovering” indtil nu 

15.04.10 17.05.10 

Forvarsel 

om 

påbud 

19.05.10 

Endeligt 

påbud 

02.06.10 

Svar fra 

Vejdirek-

toratet 

09.06.10 

Forlænget varsel 

modtages 

25.05.10 

Klage til 

Vejdirek-

toratet og 

kontakt til PL 

Forvarsel vedr. påbud 

på vejrenovering med 

indsigelsesfrist på 4 

uger, hvilket foreningen 

og flere medlemmer af 

foreningen gør 

indsigelse imod. 

Afslag Vej 

& Park 

Afslag på indsigelse 

fra Vej og Park, der 

fastholder påbuddet. 

Det meddeles, at der 

kan klages til 

Vejdirektoratet. 

Endeligt påbud vedr. 

vejrenovering med plan 

for påbegyndelse af 

arbejde og en samlet 

overslagspris på 

900.000 kr. ex. moms 

og 9 % i adm. gebyr. 

Klage afsendes til 

Vejdirektoratet, og 

der tages kontakt til 

Parcelhusejernes 

Landsforening 

Vejdirektoratet bekræfter 

modtagelse af klage, som 

er sendt til udtalelse i kom-

munen.  

Telefonnotat medsendt 

vedr. samtale med kom-

munen – KK vil først 

igangsætte arbejdet efter 

sommerferien med henblik 

på at foreningen selv kan 

stå for istandsættelsen. 

Forlænget forvarsel og 

tilbagekaldelse af påbud, da T&M 

har valgt at give grundejerne 

mulighed for selv at stå for 

renoveringen. 

 

Kontakt til rådg. ing. med henblik 

på at sætte gang i projektering. 

 

Kontakt til advokatfirma for at få 

belyst mulighed for fælles 

finansiering. 



Status på igangværende aktiviteter 

Bestyrelsen har arbejdet intensivt med at forberede 

vejrenoveringsprojektet, og har nået en række centrale 

milepæle: 

• Aftale med rådgivende ingeniør er ved at falde på plads 

• Udbudsstrategi og en overordnet tidsplan for 

udbudsprojektet er fastlagt 

• Lånetilbud for fælleslån er indhentet fra bank og belyst vha 

advokatfirma 

• En række centrale punkter til drøftelse er identificeret 



Hovedtidsplan – frem til kontraktunderskrift 

30/06-10 

Forpligtelser og klausuler i fht. det 

offentlige og forsyningsvirksomheder 

U26 + 5-6 … uger 

Centrale 

milepæle 

Forberedelsesfasen 

Udsendelse 

af udbuds-

materiale 

Opstart 

Evt. TV-inspektion af brønde og 

kloakker 

U28+4 uger (pga ferie) 

Forpligtelser og klausuler i fht. det 

offentlige og forsyningsvirksomheder 

U26 + 5-6 … uger 

10 uger 

18/8-10 

Geoteknisk 

analyse 

U26+2 uger 

Kloakker 

Veje 

1/10-10 

Modtage 

tilbud 

2 uger 

15/10-10 

Vælge 

entreprenører 

Enterprisebeskrivelser for vej, herunder 

fastlæggelse af løsningsmodeller 

U28+5 uger 

Enterprise-

beskrivelser 

U30+3 uger 

4 uger 

1/9-10 

Udbudsfasen 

Fortove 

Forpligtelser og klausuler i fht. det 

offentlige og forsyningsvirksomheder 

U26 + 5-6 … uger 

Enterprise-

beskrivelser 

U30+3 uger 

Fastlæggelse 

af løsnings-

modeller 

= generalforsamling 

Tilrette 

Ent.besk. 

U33+2 uger 

Tilrette 

Ent.besk. 

U33+2 uger 

Tilrette 

Ent.besk. 

U33+2 uger 

Entreprenører udarbejde 

tilbud for vejarbejde 

U35+4 uger 

Entreprenører udarbejde 

tilbud for kloakarbejde 

U35+4 uger 

Entreprenører udarbejde 

tilbud for brolæggerarbejde 

U35+4 uger 



Udbudsstrategi for asfaltarbejdet 

• Kommunens krav 

• Rammer fra 
forsynings-
virksomheder 

Rammer og 
betingelser 

• Vejens tilstand og 
bæreevne 

• Vejens anvendelse 

• Projektforslag til 
vejopbygning 

Geoteknisk analyse 
• Identificere alternative 

løsninger 

• Bringe deres erfaring 
og viden i spil 

• Opstille forskellige 
løsningsmodeller 

Indledende dialog 
med entreprenører 

• Vælge løsningsmodel 

• Indhente tilbud 

• Vælge entreprenør 

Indhente endelige 
tilbud 

Den primære betingelse for vejprojektet er en 1:1 renovering, men evt. 

forslag til ændringer af vejenes udstyr/udformning modtages i bestyrelsen, og 

vil blive vurderet i fht. omkostninger og nytteværdi 



Finansiering af renovering 

Advokatfirmaet Kromann Reumert har redegjort for de 

juridiske forhold forbundet med lånetilbuddet fra Nordea. De 

fremhæver bl.a.: 
• At låntagerne på byggelånet hæfter personligt og solidarisk, hvilket betyder at 

Nordea kan indkræve evt. restancer indbetalt af en vilkårlig parcel blandt 

låntagerne 

• At låntagerne på det endelige lån ligeledes hæfter personligt og solidarisk, men 

at hæftelsen er begrænset til fordelingstallet 

• At for begge lån gælder, at det i sidste ende er grundejerforeningen som hæfter 

for lånet, og at det derfor kan ende med, at grundejere udenfor lånet skal dække 

evt. restancer på dette. 

• At gæld til foreningen følger parcellen, således at en evt. ny ejer ved en 

tvangsauktion overtager denne gæld. 

• At vi ved at øge indbetalingen det første år kan sikre, at evt. restancer finansieres 

af låntagerne, og ikke af den samlede forening. 



Hensyn ved finansiering 

• Renoveringen af foreningens veje kan i sidste ende betyde en udgift i 

størrelsesordenen 40-65.000 kr. pr. parcel 

 

• Nogle grundejere vil kunne finansiere denne udgift ”privat”, andre vil 

have behov for at indgå i et fælles lån optaget i foreningen. 

 

• Modsætter flertallet i foreningen sig at der optages et fælleslån, så kan 

det betyde, at en række grundejere ikke kan finansiere renoveringen 

 

• Modsat vil optagelsen af et fælleslån betyde, at grundejere der ikke 

deltager i lånet, alligevel hæfter for lånet gennem grundejerforeningen. 



Udeståender 

Der er behov for at diskutere og afklare i hvilken retning 

bestyrelsen skal arbejde mht.: 
• Lånoptagelse – hvor mange vil være interesseret i at optage lån på de 

betingelser skitseret i bankens tilbud og med de betingelser skitseret i 

advokatfirmaets redegørelse? Hvor mange vil modsætte sig at 

foreningen optager et fælles lån? 

 

• Fordeling af udgifter – det er uklart hvordan udgifter skal fordeles. En 

(tinglyst) model siger fordeling efter nettoareal, en anden (tinglyst) model 

siger ligelig fordeling, Københavns Kommunes model anvender 

facademeter, grund- og ejendomsværdi etc. Bestyrelsen anbefaler at 

princippet om ligelig fordeling anvendes (praksis for dette i vejfond). 

 



Næste skridt 

Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet med vejprojektet og 

finansiering af dette. 

• Opfordring til at indsende evt. forslag til forbedring af vejene, 

således at de evt. kan indgå i projektet 

• Evt. udarbejdelse af forslag til reviderede vedtægter, som 

tydeligt afspejler fordeling af udgifter og model for 

finansiering 

• Identificering og udarbejdelse af løsningsalternativer i 

samarbejde med rådgivende ingeniør 

• Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling i august og 

oktober 

 


