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Til stede: 

TAB Østerby: Yrsa Andersen og Eva Schmidt 

TAB Nørreby: Ove Svendsen, Flemming Poulsen, Susanne Frantzen  

TAB Vesterby: Jan Schønemann-Paul og Henrik Olsson 

AB Birkebakken I: Lizzie Kristensen og Mervyn Nielsen 

Grundejerforeningen Vestervang: Mona Andersen og Britta Harding Niel-

sen 

Grundejerlauget Vesterby: Jan Christensen  

TAB Sønderby: Henrik Kaspersen 

Grundejerlauget Sønderby: Anne Kathrine Lang 

AB Torstorp Nørreby I: Janet Ørnby Andersen 

Ejerlauget Torstorp I: Nisha Ruparella 

AB Torstorp III: Steffen Petersen 

Serviceleder: Lars Klusmann Bartrup 

Fra DAB: Lisbeth Mathiesen og Louise Borgstrøm 

Der deltog ingen repræsentanter fra: 

AB Egeskovgård,  AB Birkebakken II, AB Torstorp II, AB Morelhaven II, 

AB Moralhaven III, AB Vesterhegnet og Høje-Taastrup Kommune 
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1) Valg af dirigent 

Det indstilles, at generalforsamlingen vælger en dirigent. 

Formand Jan Schönemann-Paul bød velkommen til generalforsamlingen 

og foreslog Lisbeth Mathiesen som dirigent. 

Generalforsamlingen valgte Lisbeth Mathiesen som dirigent. 

Lisbeth Mathisen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt vars-

let og dermed beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne samt, at der 

ikke var modtaget nogen indkomne forslag. 

Lisbeth Mathisen bad forsamlingen om, at give DAB besked hvis der i 

foreningerne skiftes formand eller administrator.  

2) Valg af stemmetællere 

Det indstilles, at generalforsamlingen vælger stemmetællere. 

Generalforsamlingen valgte Eva Schmidt fra TAB Østerby og Mervyn Ni-

elsen fra AB Birkebakken I til stemmetællere. 

3) Præsentation af repræsentant fra Høje-Taastrup Kommune 

Høje-Taastrup Kommunes repræsentant i bestyrelsen er Toke Elling, der er ud-

peget indtil december 2022. 

Det indstilles, at generalforsamlingen tager orienteringen til efterretning. 

Lisbeth Mathiesen oplyste, at Toke Elling desværre ikke kunne deltage i 

generalforsamlingen og spurgte om der var behov for yderligere præ-

sentation af Toke Elling?.  

Der var ikke brug for yderligere præsentation af Toke Elling. 
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4) Formandens beretning om det forløbne år 

Årsberetningen for regnskabet fremgår af regnskabet side 3 (bilag 1). 

Formanden vil på mødet afgive sin mundtlige beretning. 

Det indstilles, at generalforsamlingen tager beretningen til efterretning. 

Jan Schönemann-Paul afgav følgende beretning: 

”Bestyrelsen besluttede at overtage volden i Sønderby som kommunen 

forhøjede, mod at modtage en godtgørelse som kan bruges til beplant-

ning, bestyrelsen var ikke tilfredse med voldens tilstand, men vi kom til 

den erkendelse, at vi ikke fik kommunen til at indfri de løfter som de gav 

inden arbejdet blev startet. 

Ombygningen omkring city 2 er i fuld gang, hvilke konsekvenser det har 

for beboerne i Torstorp er noget bestyrelsen er opmærksom på og vi vil 

fortsat gøre hvad vi kan for at presse kommunen i den retning vi vil. 

Busvejene er det som vi pt. har størst fokus på specielt omkring Nørreby 

hvor der er sket en stigning i trafikken, vi afventer lige nu resultatet af 

et udvalgsarbejde kommunen har igangsat og bestyrelsen ønsker en 

løsning for alle busveje i Torstorp. 

I forbindelse med et uvejr med lyn, torden og kraftig blæst bukkede et af 

vores gamle poppeltræer under, heldigvis skete der ikke skade på andet 

end træet, episoden fik os til at kigge på placeringen af de øvrige Pop-

peltræer og bestyrelsen besluttede at fælde dem som stod tættest på 

bygninger af sikkerhedsmæssige årsager. 

Grundejerforeningen har i årets løb indkøbt et hedvandsanlæg, hvilket 

skulle give en hurtig og miljørigtig fjernelse af ukrudt, desværre har der 

været udfordringer med at få den til at fungere efter hensigten, men ef-

ter flere justeringer har vi en forhåbning om, at den virker efter hensig-

ten.” 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen og general-

forsamlingen tog beretningen til efterretning. 
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5) Aflæggelse af regnskab 2018/2019 (bilag 1) 

Regnskab for 1. juni 2018 – 31. maj 2019 fremlægges til generalforsamlingens 

godkendelse. Regnskabet indeholdende revisionsprotokollat vedlægges som bi-

lag 1. 

Grundejerforeningens resultat udviser et overskud på 426.120 kr. mod et bud-

getteret underskud på 230.000 kr. Bestyrelsen foreslår at overskuddet udbetales 

til foreningens medlemmer. 

Væsentligste afvigelser ligger på besparelser på udgifterne til udendørsbelysnin-

gen, da Høje Taastrup Kommune har overtaget hovedparten af drift af udendørs-

belysningen pr. 1. januar 2018. Kommunen har derudover indbetalt 62.500 kr. i 

engangsbeløb i forbindelse med overdragelsen af volden mod Sydvej. 

Der er foretaget ændringer i bemandingen, hvilket har givet en besparelse, da 

glatførebekæmpelsen ikke har skulle indkøbes udefra. 

I negativ retning har vedligeholdelsesarbejderne omkring ny belægning over-

skredet budgettet, men dette var forventeligt, da arbejderne blev udskudt til det-

te regnskabsår. Overskridelsen har ingen resultatmæssig betydning for regnska-

bet, da udgifterne til belægning bliver dækket af opsparede henlæggelser i vej-

fonden. 

Der er indkøbt nyt maskinel i form af ny saltspreder for 35.000 kr. og rekvireret 

en ukrudtsdræber, der fungerer via damp for 227.500 kr. Begge indkøb bliver af-

skrevet via kommende års budgetter og påvirker således ikke årets resultat ne-

gativt. 

Grundejerforeningens egenkapital udgør den 31. maj 2019 i alt 6.396.559 kr. 

Der er afsat honorar for i alt 33.000 kr. til formand og næstformand. Bestyrelsen 

indstiller til generalforsamlingen at godkende honorarerne. 

Der er ingen bemærkninger eller særlige forbehold fra revisor. 

Bestyrelsen foreslår at årets overskud skal tilbage til medlemmerne, da der ikke 

behov for at der kommer større likviditet i foreningen.  
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Det beløb som hvert medlem vil få tilbagebetalt er opgjort i nedenstående tabel: 

  

Det indstilles, at generalforsamlingen gennemgår og godkender regnskabet, 

samt godkender disponeringen af årets resultat herunder udbetaling af bestyrel-

seshonorar til grundejerforeningens formand og næstformand. 

Lisbeth Mathiesen fremlagde regnskabet for 2018/19. 
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Bestyrelseshonorar til formand udgør 22.000 kr. og bestyrelseshonorar 

til næstformand udgør 11.000 kr. 

Hvis generalforsamlingen godkender at udbetale resultatet, vil det blive 

modregnet  i aconto opkrævningen for januar og februar måned 2020.  

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning og godkendte 

regnskabet, herunder udbetaling af bestyrelseshonorar til grundejerfor-

eningens formand og næstformand samt at årets resultat udbetales til 

medlemmerne.  

6) Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 

Forslag til generalforsamlingen i Grundejerforeningen Torstorp skal være modta-

get senest den 1. september 2019 i henhold til de nye vedtægter (§ 6 stk. 6), 

der blev godkendt på generalforsamlingen den 13. november 2017. 

DAB har den 26. juni 2019 sendt en mail ud til samtlige foreninger om dette.  

DAB har ikke modtaget forslag til generalforsamlingen. 

Det indstilles, at generalforsamlingen tager orienteringen til efterretning. 

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning. 

7) Aflønning af bestyrelsesmedlemmer 

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2018/19 godkendte generalfor-

samlingen den 7. november 2016, at der skal udbetales honorar til både formand 

og næstformand. 

I både budgettet for 2019/20 og budgettet for 2020/21 er der afsat 33.000 kr. til 

honorar til formand og næstformand. 

Under punkt 5 Aflæggelse af regnskab for 2018/2019 skal generalforsamlingen 

godkende disponeringen af årets resultat herunder udbetaling af bestyrelsesho-

norar til grundejerforeningens formand og næstformand. 
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Det indstilles, at generalforsamlingen tager orienteringen til efterretning. 

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning. 

8) Vedtagelse af budget for 2020/2021 (bilag 2) 

Budget for 2020/21 er vedlagt som bilag2. 

Efter aftale med bestyrelsen forbliver grundejerforeningsbidraget uændret i bud-

gettet for 2020/21. Der budgetteres derved med et underskud på 500.000 kr. for 

at nedbringe foreningens overskudssaldo, der udgør 1.773.000 kr. pr. 31. maj 

2019. Vælger generalforsamlingen at udbetale årets overskud på 426.000 kr. til 

medlemmerne, vil overskudssaldoen herefter udgøre 1.347.000 kr. 

Budgetteret vedligeholdelse og fornyelser udgør 1.118.000 kr., hvoraf de 

405.000 kr. dækkes af vejfonden. 

Vejfondens forventede udvikling fremgår af budgettets side 10.  

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende budgettet for 2020/21. 

Lisbeth Mathiesen fremlagde budgettet for 2020/2021. 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet. 

Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2020/2021. 

9) Valg af formand i lige år 

I henhold til Grundejerforeningens vedtægters § 6 stk. 7 er formanden på valg i 

lige år.  

Grundejerforeningens nuværende formand Jan Schönemann-Paul er valgt til no-

vember 2020.  

Det indstilles, at generalforsamlingen tager orienteringen til efterretning. 

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning. 
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10) Valg af næstformand 

I henhold til Grundejerforeningens vedtægters § 6 stk. 7 skal der vælges en 

næstformand for 2 år i 2019.  

Grundejerforeningens nuværende næstformand Lizzie Kristensen genopstiller. 

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen genvælger Lizzie Kristensen som 

næstformand for 2 år. 

Generalforsamlingen genvalgte Lizzie Kristensen som næstformand for 2 

år. 

11) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Inden generalforsamlingen består bestyrelsen for Grundejerforeningen Torstorp 

af følgende medlemmer: 

Navn Valgt af: Valgt til 
Formand Jan Schönemann-Paul TAB Vesterby valgt til 2020 

Næstformand Lizzie Kristensen AB Birkebakken I valgt til 2019 
Henrik Olsson TAB Vesterby valgt til 2019 
Henrik Kaspersen TAB Sønderby valgt til 2019 

Flemming Poulsen TAB Nørreby valgt til 2019 
Anne Kathrine Lang Ejerlauget Sønderby valgt til 2019 

Yrsa Juel Andersen  TAB Østerby valgt til 2020 
Susanne Frantzen TAB Nørreby valgt til 2020 
Mervyn Nielsen AB Birkebakken I valgt til 2020 

Jan Christensen Ejerlauget Vesterby valgt til 2020 
Toke Elling  HT. Kommune valgt til 2022 

 

Toke Elling er valgt af Høje-Taastrup Kommune til december 2022. 

 

Medarbejderobservatør: Lars Klusmann Bartrup. 

Pr. 1. september har Anne Kathrine Lang overtaget Jacob Hansens bestyrelses-

post som repræsentant for Ejerlauget Sønderby. 



  
 

 

Grundejerforeningen Torstorp 

 
REFERAT 
 

Generalforsamling 
den 14. november 2019 

Udsendt  
den 22. november 2019 
MDR-2019-00467 

Side 11 af 14 

 

2
3
6
5
7
6
0
 

På generalforsamlingen den 14. november 2019 er følgende på valg: 

Henrik Olsson 

Henrik Kaspersen 

Flemming Poulsen 

Anne Kathrine Lang 

Det indstilles, at generalforsamlingen vælger min. 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 

år. 

Henrik Olsson fra TAB Vesterby, Henrik Kaspersen fra TAB Sønderby, Flemming 

Poulsen fra TAB Nørreby og Anne Kathrine Lang fra Ejerlauget Sønderby ønskede 

at genopstille. 

Generalforsamlingen genvalgt 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

Herefter ser bestyrelsen for Grundejerforeningen Torstorp således ud: 

Navn: Valgt af: Valgt til: 

Formand Jan Schönemann-Paul TAB Vesterby Valgt til 2020 
Næstformand Lizzie Kristensen AB Birkebakken I Valgt til 2021 

Henrik Olsson TAB Vesterby Valgt til 2021 
Henrik Kaspersen TAB Sønderby Valgt til 2021 

Flemming Poulsen TAB Nørreby Valgt til 2021 
Anne Kathrine Lang Ejerlauget Sønderby Valgt til 2021 
Yrsa Juel Andersen  TAB Østerby Valgt til 2020 

Susanne Frantzen TAB Nørreby Valgt til 2020 
Mervyn Nielsen AB Birkebakken I Valgt til 2020 

Jan Christensen Ejerlauget Vesterby Valgt til 2020 
Toke Elling  HT. Kommune Valgt til 2022 

 

Medarbejderobservatør: Lars Klusmann Bartrup 

12) Valg af observatører 

Herunder valg af repræsentant for personalet. 

Serviceleder Lars Klusmann Bartrup genopstiller som repræsentant for persona-

let. 
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Det indstilles, at generalforsamlingen vælger observatører til bestyrelsen. 

Generalforsamlingen genvalgte Lars Klusmann Bartrup som observatør 

til bestyrelsen. 

13) Valg af revisor 

Ifølge Grundejerforeningens vedtægters § 11 stk. 1 revideres regnskabet af en 

statsautoriseret/registeret revisor, der vælges af generalforsamlingen. Revisor 

afgår hvert år – genvalg kan finde sted. 

Den nuværende revisor er Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 

Det indstilles, at generalforsamlingen vælger revisor for det kommende regn-

skabsår. 

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte som revisor for det kommende 

regnskabsår. 

14) Valg af administrator 

I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes § 6, stk. 7 skal der vælges ad-

ministrator. 

Nuværende administrator for Grundejerforeningen er DAB. 

Det indstilles, at generalforsamlingen vælger en administrator. 

Generalforsamlingen genvalgte DAB som administrator. 

15) Eventuelt 

Janet Andersen, AB Torstorp Nørreby I fortalte, at hun har skrevet til 

formanden Jan Schönemann-Paul omkring fældning af træer og har fået 

afslag. Janet Andersen fortalte, at der findes en skrivelse fra 1999, hvori 

grundejerforeningen har givet tilladelse til at de selv vedligeholder area-

let.”De blå mænd” har fortalt, at det er de almene der skal holde træerne 
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på den indvendige side af rækværket, og grundejerforeningen der skal 

passe træerne på ydersiden.  

Jan Schönemann-Paul fortalte, at han ikke vidste at et sådan dokument 

eksisterede, og ville gerne se en kopi for at kunne gå ind i sagen. Sagen 

vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde.  

Jan Schönemann-Paul tilføjede, at matriklen ikke hører under grundejer-

foreningen.  

Jan Christensen, Grundejerlauget Vesterby, fortalte, at der er mange æl-

dre aftaler der er sløjfet, da det er svært at administrerer alle de forskel-

lige aftaler. 

Flemming Poulsen, TAB Nørreby, fortalte, at det har været på et møde i 

hans bestyrelse og formanden sender et svar på Janet Andersens hen-

vendelse.  

Nisha Ruparella, Ejerlauget Torstorp I, fortalte at træerne der vender ud 

mod vejen ved Olivenlunden vokser sig store. Har fået nej til at gøre no-

get ved det, og de vokser nu ind i hinanden.  

Serviceleder Lars Klusmann Bartrup spurgte til, om det var kugleahorn? 

Der har været en henvendelse, og de er i gang med at klippe dem ind.  

Jan Christensen, Grundejerlauget Vesterby, sagde, at er der nogle der 

ikke er tilfredse med klipningen, er det vigtigt at det bliver sagt, så vil 

der blive set på det.  

Nisha Ruparella spurgte, hvem der bestemmer i forhold til havelåger ud 

mod Olivenlunden? 

Lisbeth Mathisen sagde, at det kan være der står noget i lokalplanen, og 

hvis ikke det er grundejerforeningens areal, så er det ikke grundejerfor-

eningen der kan beslutte noget. 
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Jan Christensen efterspørger billeder, hvilket Nisha Ruparella vil sørge 

for bliver taget.  

Jan Schönemann-Paul takkede for god ro og orden.  

 

Mødet sluttede kl. 19.30. 

 

Referent Louise Borgstrøm 

 

 

Referat godkendt 

 

Taastrup, den    /    - 2019 

 

 

 

Lisbeth Mathiesen  Jan Schönemann-Paul 
Dirigent  Bestyrelsesformand 

 


