2. april 2001

Til husejeren
Bestyrelsen vil hermed indkalde til

GENERALFORSAMLING
torsdag d. 3. maj 2001 kl. 19.30.
i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø.

DAGSORDEN:

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent
Beretning og godkendelse heraf
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Behandling af forslag fra bestyrelsen
4a. Tilskud til beboerforeningen ULRIK
4b. Hjemmeside for husejerforeningen
Behandling af indkomne forslag
Fremlæggelse af budget
Fastsættelse af vejbidrag for 2002
Fastsættelse af kontingent og bøder for 2002
Fastsættelse af honorarer til tillidsmænd
Valg af tillidsmænd
Eventuelt

ad. 3 Regnskab vedlagt.
ad. 4a Husejerforeningen har gennem en årrække betalt for trykningen af Gadespejlet, men da
bladet udgives af beboerforeningen, vil bestyrelsen foreslå, at der i lighed med i 1997,
1998, 1999 og 2000 ydes et direkte tilskud til beboerforeningen ULRIK. Bestyrelsen
foreslår kr. 10.000.
ad. 4b Bestyrelsen har oprettet en hjemmeside for kvarteret (www.lyngbyvejskvarteret.dk).
Hjemmesiden har på nuværende tidspunkt et indhold, der svarer til Håndbog for Husejere. Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens stillingtagen til, hvorvidt
generalforsamlingsreferater og foreningens regnskaber også skal være på internettet.
ad. 6 Budget for 2001 og 2002 vedlagt.
ad. 7 Bestyrelsen foreslår vejbidraget fastsat til kr. 575.
ad. 8 Bestyrelsen foreslår kontingentet og bøder fastsat til henholdsvis kr. 525 og kr. 200.
ad. 9 Bestyrelsen foreslår for 2001 og 2002 et samlet årligt beløb på kr. 21.000.
ad.10 På valg er formand, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter,
1 revisor, 1 revisorsuppleant og 3 voldgiftsmænd.
Der har i de senere år været en række alvorlige servitutovertrædelser. Kontakt servitutudvalget inden ændringer af hus eller have sættes i gang. Se i øvrigt side 2.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

1.
2.
3.
4.

Hvad må jeg ændre på mit hus?
Der er et stigende antal servitutovertrædelser, som bl.a. skyldes ukendskab til servitutterne.
Nedenfor er anført de dele af servitutten, der omhandler ændringer af huse og haver. Disse regler er
ens for alle huse, men der kan være forskelle fra ejendom til ejendom i den øvrige del af servitutten.
Hvis du vil kende de nøjagtige behæftelser på din ejendom kan du se i tingbogen.
Du kan finde yderligere oplysninger om bygningsændringer i Håndbog for husejere.
Afsnit a) omhandler husene:
Grunden maa ikke yderligere bebygges, ej heller maa der foretages tilbygninger eller
ombygninger, der forandrer husets ydre, eller overhovedet foretages forandringer ved huset,
selv om Bygningskommissionen maatte tillade en saadan ændring.
Dette er en meget strengt formuleret servitut og servituttens formål er at bevare
kvarterets karakter og særpræg.
Du kan godt få en byggetilladelse fra Københavns kommune, der tillader ændringer af
husets ydre, men en byggetilladelse kan ikke sætte servitutten ud af kraft. Du rådes
derfor til at kontakte bestyrelsens servitutudvalg, hvis du har planer om ændringer i
husets ydre.
En strikte overholdelse af denne servitut er i praksis umuligt. På generalforsamlinger er
der udstukket retningslinier for hvilke servitutovertrædelser bestyrelsen skal påtale, og
hvilke ændringer der kan accepteres.
Vinduer skal udføres af træ og males i en af de farver, eller kombinationer heraf, hvor
hvid indgår, som er almindeligt forekommende i kvarteret, dvs. hvid, grøn brun, rødbrun
og blå. Opdelingen af vinduerne med lod og tværposter skal bevares og svare til den
oprindelige opdeling (lod og tværposter er de faste, kraftige træstykker, som bærer de
bevægelige vindues rammer). De små sprosser skal bevares i trappevinduer og i de små
vinduer af F.F. Ulriks Gade typen. De små sprosser må således fjernes i alle andre
tilfælde. En huskeregel er, at små sprosser skal bevares, hvor de krydser hinanden.
Endelig må det faste midtervindue ændres til drejevindue.
Tagsten: Udskiftning af tagsten, der ikke i form, farve, materiale og overflade svarer til
de oprindelige, må ikke finde sted.
Altaner og de tilhørende konsoller ikke må fjernes eller ændres.
Afsnit g) omhandler haverne
Haverne må ikke benyttes til oplagring af bygningsmaterialer, pejsebrænde el.lign.
Beplantningen må aldrig være til gene for naboer og må ikke hænge ud over fortovet.
Bestyrelsen kan kræve, at beplantninger holdes i en højde svarende til brystningshøjden
på stuevinduet.
Hegn: Påtænker du at udskifte gammel hegning, skal dette ske med enten gammeldags
stakit med lodrette staver og en højde af 100 til 125 cm eller en stensætning i en højde
af 30 til 70 cm.
Halvtag og lysthuse: I forhaven må der i henhold til servitutterne kun bygges et
remmeværkslysthus anbragt ind mod huset (halvtag). Højden må ikke overstige stuevinduets
brystningshøjde og lysthuset/halvtaget må højst være 2 m på hver led.
SIDE 2
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Kontingent 2000
Bøder
Kabel-TV
Renter

160.000,00
4.670,90
136.000,00
23.655,04
324.325,94

Honorarer
Bestyrelsesmøder og generalforsamling
Kontorhold
EDB incl. Internet
Porto, papirvarer og kopiering
Abonnementer
Advokatsalærer
Ansvarsforsikring
"Ulrik"
Reparation kloak
Reparation el/vand
Bank og giro gebyrer
Kabel-TV

20.400,00
7.446,30
11.375,00
4.651,25
6.257,15
2.724,00
3.891,25
872,50
10.000,00
22.903,54
13.970,00
577,75
156.429,98
261.498,72
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Indbetalinger
Præmie
Overskud

404.182,00
408.686,00
(4.504,00)

Note II

(4.504,00)

Note III

(115,53)

*c5'%(/<61,1*9('/<1*%<9(-6HV UVNLOWUHJQVNDE
A conto bidrag
Elforbrug og pærer
Overskud

900,00
1.015,53
(115,53)
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SIDE 3

67$78635)25$'0,1,675$7,216.2172
$.7,9(5
Kontantbeholdning
Girokonto 6 32 44 60
Den Danske Bank konto nr 3123023536
Den Danske Bank konto nr 3123080459
Den Danske Bank konto nr 3123080459 (Jubilæumsafd.)
Periodeafgrænsningsposter

8,50
6.356,65
80.877,50
414.940,24
66.577,75
0,00
568.760,64

3$66,9(52*(*(1.$3,7$/
Kreditorer
(JHQNDSLWDOSU
Husejerforeningen
Årets overskud
Kombineret forsikring
Årets overskud
Gårdbelysning
Årets overskud

165,00
471.160,28
62.827,22
38.061,44
(4.504,00)
1.166,23
(115,53)

København 27.03.2001

7RUEHQ%XUNDO
.DVVHUHU

SIDE 4

533.987,50
33.557,44
1.050,70
568.760,64

5(*16.$%)25*c5'%(/<61,1*9('/<1*%<9(-

$)'(/,1*/\QJE\YHM 0nOHUL+3UXPV*DGH
Indtægter: A-conto bidrag
9
@
Udgifter:
Elforbrug
Pærer/fatning
Overskud for 2000
Overskud pr. ejendom 9 stk
Tilgodehavende hos foreningen pr. 31/12-1999 pr. ejendom
Tilgodehavende hos foreningen pr. 31/12-2000 pr. ejendom

100,00

A conto bidrag 2001

900,00
781,53
0,00
118,47
13,16
1,12
14,28
75,00

Som a conto bidrag for 2002 foreslås kr.75,00 pr. ejendom.

$)'(/,1*/\QJE\YHMRJ+3UXPV*DGH
 0nOHUL/\QJE\YHM
Indtægter: A-conto bidrag
14
@
Udgifter:
Elforbrug
Pærer
Underskud for 2000
Underskud pr. ejendom 14 stk
Tilgodehavende hos foreningen pr. 31/12-1999 pr. ejendom
Tilgodehavende hos foreningen pr. 31/12-2000 pr. ejendom
A conto bidrag 2001

0,00

0,00
234,00
0,00
(234,00)
(16,71)
88,86
72,15
0,00

Som a conto bidrag for 2002 foreslås kr. 25,00 pr. ejendom.

SIDE 5

5(*16.$%)259(-.2172
,1'7*7(5
Kontingent 2000
Renter

131.776,00
22.387,38
154.163,38

8'*,)7(5
Vejvedligeholdelse
Vedligeholdelse vejtræer
Kloak

63.092,51
7.372,50
3.573,36
74.038,37

29(56.8')25



67$78635)259(-9('/,*(+2/'(/6(6.2172
$.7,9(5
Den Danske Bank konto nr. 3123080459

593.482,01
593.482,01

3$66,9(52*(*(1.$3,7$/
Kreditorer
Egenkapital 1.1.2000
Årets overskud

København

31.891,26
481.465,74
80.125,01

03/27/01
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SIDE 6

561.590,75
593.482,01
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