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Så er der endelig faldet dom i den 
lange sag om nabogener og et 

sort glaseret tegltag. Det drejer sig om 
en konkret sag fra Lystrup. Da der er 
tale om en højesteret dom, så har den 
principiel betydning. Dommen er klar. 
Ejeren af det sort glaserede og skinnende 
tag skal udskifte det, eller male teglste-
nene over, så taget bliver mat. Sagen 
har tidligere været ført i landsretten, og 
byretten. De kom til samme resultat. Her 
i Højesteret har fem af landets øverste 
dommere nu taget stilling til, hvad man 
som nabo må tolerere fra solens genskin 
i sorte tegltag.( Sag 3/2017)
 Der er to vigtige forhold, der har 
spillet ind for domsafgørelsen at:
• genskinnet fra taget var så generende, 
at det lå ud over, hvad man måtte tole-
rere. En skønsmand sammenlignede det 
med at kigge direkte ind i en lampe.
• sortglaserede tegltage ikke var sædvan-
lige i det pågældende parcelhuskvarter.

Klager og nabostridigheder 
Det har i en årrække været populært - i 
forbindelse med tagrenovering, at man 
udskiftede taget til sort glaseret tegltag. 
Man ville øjensynligt opnå, at ejendom-
men kom til at se mere palæagtig ud. 
Det har givet anledning til en række 
klager og nabostridigheder. Der er nu 
faldet en klar dom for, hvad man som 
naboer skal tolerere i forbindelse med 
udskiftning af tag. Eller for den sags 
skyld nybyggeri. Det er selvfølgelig ikke 
fremmende for godt naboskab, at sagen 
skal afgøres af retten. På den anden side, 
så har højesteret angivet retningslinjer 
for, hvor hensynet til naboerne går, når 
det gælder om at udskifte tegltag til et 
sort skinnende tegltag. 
 Man må håbe, at bygherrerne og 
arkitektfirmaerne læser dommen, så 
fremtidige klager og nabostridigheder 
kan mindskes. Nu er rammerne sat af 
Højesteret. 

Sort glaseret tegltag 
og nabogener
Det har i en årrække været populært at skifte til sort glaseret tegltag Det har 
givet anledning til en række klager og nabostridigheder. Der er nu faldet dom 
for, hvad man som naboer skal tolerere i den forbindelse.

AF POVL HANSEN, BESTYRELSESSUPPLEANT I GRUNDEJEREN.DK

GRUNDEJEREN.DK · NR 38 · NOVEMBER 2017

Repræsentantskabsmøde



Jeg har tidligere omtalt Højesterets  
dom fra den 7. februar 2013 

(UfR2013.1312), hvor der ikke fandtes  
erstatningsansvar for formand og med-
lem af bestyrelsen i en grundejerforening, 
der havde tabt en civil sag og ikke kunne 
betale sagsomkostninger til modparten.
 I denne sag udtalte Højesteret i sine 
præmisser: ”Om bestyrelsesansvar i en 

grundejerforening bemærker Højesteret, at 

et medlem af bestyrelsen kan blive erstat-

ningsansvarlig for en retsstridig, tabsfor-

voldende disposition, der kan tilregnes den 

pågældende som forsætlig eller uagtsom. 

Anvendelsen af denne ansvarsnorm 

forudsætter, at der sker en fastlæggelse af 

de pligter, der påhviler bestyrelsesmed-

lemmer. Bestyrelsen har pligt til at handle 

i foreningens interesse, og der må i øvrigt 

tages hensyn til, at en grundejerforening 

i almindelighed ikke driver erhvervs-

virksomhed, men alene har til formål at 

fremme medlemmernes fælles interesser 

som grundejere i et lokalområde. Hertil 

kommer, at foreningens aktiviteter normalt 

er begrænsede i karakter og omfang, og at 

foreningens bestyrelse sædvanligvis vælges 

blandt foreningens medlemmer og ikke 

udgør en professionel organisation og heller 

ikke råder over et professionelt sekretariat. 

Hvis bestyrelsen disponerer ud fra et rime-

ligt beslutningsgrundlag, vil fejlskøn som 

udgangspunkt ikke være ansvarspådragen-

de for bestyrelsens medlemmer”.

Bestyrelse erstatningsansvarlig
I en nyere dom af 2. marts 2017 (UfR 
2017.2674Ø) fandt Østre Landsret en 
række bestyrelsesmedlemmer erstat-
ningsansvarlige overfor en bidragsyder. 
Det skal påpeges, at der i sagen ikke var 
tale om en grundejerforeningsbestyrelse, 
men om en ikke-professionel bestyrelse i 
en forening, der havde velgørenhedsstøtte 
som sit formål.

eller regnskaber vedrørende F. Det lægges 

endvidere til grund, at der i den tid, hvor 

de var medlem af bestyrelsen, hverken blev 

afholdt bestyrelsesmøder eller generalfor-

samling, og at der på intet tidspunkt fra 

bestyrelsens side blev ført tilsyn med, at 

de til F udloddede midler blev anvendt til 

velgørende formål.

 Uanset bestyrelsens ikke professionelle 

sammensætning, foreningens karakter og 

bestyrelsesmed-lemmernes manglende 

erfaring med bestyrelsesarbejde finder 

landsretten henset til størrelsen af de 

udloddede midler og den samlede tid, som 

A, B, C og E var medlemmer af bestyrel-

sen, at deres tabsforvoldende undladelse 

af at gøre sig nærmere bekendt med de 

ovennævnte forhold og deres manglende 

tilsyn var retsstridig og kan tilregnes dem 

som et i hvert fald uagtsomt forhold. Den 

omstændighed, at der efter vedtægternes § 

17, 1. pkt., ikke påhviler bestyrelsen nogen 

personlig hæftelse, kan ikke føre til et 

andet resultat.”

Bestyrelsen skal betale erstatning
Østre landsret idømte bestyrelsesmed-
lemmerne A,B,C og E, til som udgangs-
punkt at skulle betale 200.000 kr. in 
solidum til S. Beløbet blev dog nedsat 
skønsmæssigt til 50.000 kr., eftersom 
landsretten fandt erstatningsbeløbet 
urimeligt tyngende for de enkelte. 
 Selvom dommen ikke vedrører en 
grundejerforeningsbestyrelse, vil den 
formentlig udgøre et fortolkningsbidrag 
i forhold til ansvarsnormen hos ikke- 
professionelle bestyrelsesmedlemmer, 
herunder også grundejerforeningsbesty-
relsesmedlemmer. Således vil undladelse 
i forhold til at gøre sig bekendt med 
forhold, som man burde og kunne have 
gjort sig bekendt med som bestyrelses-
medlem i en grundejerforening kunne 
føre til et bestyrelsesansvar. 

 Selskabet Elite Gaming A/S (S), havde 
udloddet 869.180 kr. til en forening (F), 
til brug for velgørende formål. S anlagde 
sag mod F, og dens bestyrelsesmedlem-
mer (A,B,C og E), med påstand om, at 
de forpligtedes, in solidum, til at tilba-
gebetale de modtagne 869.180 kr., da S 
havde modtaget krav om tilbagebetaling 
fra Skat på 869.180 kr.
 Skat havde gjort krav på beløbet, da 
det ikke var godtgjort, at de udloddede 
midler var gået til velgørende formål.

Sammenblanding af midler
Der var sket en sammenblanding af de 
udloddede midler og bestyrelsesforman-
dens (D) private midler. Der fandtes 
ingen dokumentation for brugen, hver-
ken oversigt over arrangementer, eller 
opgørelse af udgifter hermed. 
 De øvrige bestyrelsesmedlemmer 
A,B,C og E havde ikke gjort sig bekendt 
med hverken bogholderi, regnskaber 
eller brugen af de udloddede midler. Der 
var i perioden afholdt bestyrelsesmøder 
og generalforsamling uden nogen form 
for tilsyn med de udloddede midler. 
Beløbsstørrelsen på de udloddede midler 
og den samlede tid, A,B,C og E havde 
været medlem af bestyrelsen indgik i 
uagtsomhedsvurderingen.
  I Byretten blev F og D pådømt, at 
betale det fulde beløb in solidum. Be-
styrelsesmedlemmerne, A,B,C og E blev 
frifundet, da S ikke havde ført tilsyn med 
de udloddede midler og på baggrund af 
bestyrelsens uprofessionelle karakter.

Manglene tilsyn retsstridigt
Østre Landsret fandt derimod, at der 
S ikke havde en tilsynspligt og på bag-
grund af ovennævnte konkrete om-
stændigheder, at bestyrelsens manglede 
tilsyn var retsstridigt og tabsforvoldende, 
og kunne tilregnes A,B,C og E som 
uagtsomt. Landsretten udtalte i sine 
præmisser: 
 ”Det lægges efter bevisførelsen til 

grund, at hverken A, B, C eller E gjorde 

sig bekendt med vedtægter, bogholderi 

Bestyrelsesansvar 
– hvor går grænsen?  
Østre Landsret har afsat dom der pålægger en ikke-professionel betyrelse erstatnings-
ansvar fordi bestyrelsen har undladt at gøre sig bekendt med relevante forhold.

AF ADVOKAT (L) 
MORTEN MARK ØSTERGAARD
BUUSMARK ADVOKATFIRMA
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Villaområderne ligger som et bælte 
af grønne boligområder omkring 

København. Deres særlige præg er 
under pres i de her år, for der bygges ud 
i stor stil, og områdernes unikke grønne 
karakter ændres i takt med at der bygges 
til for at gøre plads til flere boliger. En 
udvikling, man kan beklage eller glæde 
sig over afhængig af, hvor man står rent 
politisk i forhold til at bevare København 
som en grøn by.  I alle tilfælde er det en 
udvikling, der accelererer kraftigt med 
en ny form for boligspekulation, hvor 
entreprenører systematisk køber enfa-
miliehuse op og ombygger dem til flere 
boliger for at opnå en fortjeneste.  Det er 
en udvikling, der samtidig muliggøres 
og forstærkes af et problematisk forhold 
mellem bygherrer og Teknik- og Miljø-
forvaltningen, der spiller en afgørende 
rolle i denne udvikling.

Begrænset regulering af 
byudviklingen i villaområderne 
Byudviklingen i villaområderne er 
reguleret i et begrænset omfang. Der 
findes kun i ringe omfang lokalplaner for 
villaområderne, som derved primært er 
reguleret af villaservitutter og bygnings-
reglementet. Den manglende regulering 
har skabt en situation, hvor der er meget 
vide rammer for det konkrete skøn i 
byggeansøgninger, når sagsbehandleren i 
forvaltningen skal vurdere, hvad der kan 
lade sig gøre ifølge bygningsreglementet. 
 Når man ønsker at udbygge et enfa-
miliehus til flere boliger, er profitten di-
rekte proportional med størrelsen af det 
byggeri, man kan få godkendt, hvilket 
lægger et massivt pres på sagsbehandle-
ren i dialogen med bygherre. 
 De manglende rammer for vurderin-
ger af byggeansøgninger i villaområderne 
har skabt en glidebane, hvor der systema-
tisk dispenseres fra servitutterne, og dette 
har muliggjort en særdeles kreativ brug 
af bygningsreglementets bestemmelser 
for en helhedsvurdering. Når en professi-
onel bygherre går til møde med sin sags-
behandler i forvaltningen vedrørende et 
villaprojekt, er spørgsmålet således ikke 
om, men udelukkende hvordan det kan 
gennemføres. I mange tilfælde arbejder 
Teknik- og Miljøforvaltningen i praksis 
ud fra et ”skøn under regel” princip i 

 Udviklingen blev endnu engang 
bekræftet da politikerne i Teknik- og 
Miljøudvalget i slutningen af 2017 under 
protest godkendte 24 ansøgninger om 
dobbelthuse i København efter pres fra 
forvaltningen. Et meget uskønt forløb 
hvor forvaltningen ved hjælp af fortro-
ligtstemplede bilag truede politikerne 
med et personligt erstatningsansvar 
såfremt man fulgte sin overbevisning 
og stemte imod forvaltningens indstil-
ling. Trusler der efterfølgende er blevet 
afvist af flere juridiske eksperter som 
værende grundløse. Et forløb der også 
understreger den nuværende udvikling i 
villaområderne, og som viser, hvor langt 
forvaltningen er villig til at gå for at pres-
se byggetilladelser igennem. Desværre 
sker det på bekostning af områdernes 
grønne karakter og de nuværende bebo-
ere der reelt gøres retsløse i forhold til 
byudviklingen i villaområderne. 

Tvivlsom retsstilling for 
grundejere i København
Det er ren bananrepublik når København Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning i 
praksis rådgiver bygherrene om hvordan de kommer udenom politiske afslag, 
og samtidig som myndighed vurderer lovligheden af de samme byggeansøgninger.

AF JACOB GORM LARSEN, BESTYRELSESSUPPLEANT

Villa under omdannelse til dobbelthus på Solskrænten i Valby 
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se, da forvaltningen med den ene hånd 
yder rådgivning til bygherre, og med den 
anden hånd som myndighed vurderer 
lovligheden af samme. Som nabo til et 
byggeprojekt er man ikke i tvivl om, hvor 
loyaliteten ligger, når man forsøger at tage 
en dialog med forvaltningen, og det er 
meget tydeligt at forvaltningen varetager 
bygherrens interesser, og at naboerne som 
part i sagen er et forstyrrende element 
for samarbejdet mellem forvaltningen og 
deres klient (bygherren). 
 En dobbeltrolle der forstærkes yder-
ligere af et erklæret mål om at forbedre 
”kundetilfredsheden” i forvaltningens 
sagsbehandling af byggesager.  For de 
entreprenører der bygger i villaområder-
ne, er ”kundetilfredshed” lig med hurtige 
byggetilladelser, og som nævnt giver den 
manglende regulering og systematiske 
anvendelse af dispensationer forvaltnin-
gen meget vide rammer for at forbedre 
”kundetilfredsheden” ved at udstede 
byggetilladelser. Man kan oveni måske 
forestille sig, at nogle chefer i forvaltnin-
gen har det som en del af deres resul-

gennemføres i villarområderne og sikre 
et fortsat grønt præg af områderne.
Uheldig sammenblanding af 
interesser i forvaltningen
En anden faktor, der har indflydelse på 
grundejernes retsstilling, er en syste-
matisk sammenblanding af interesser 
i forvaltningen. I Odense kører der 
i øjeblikket en korruptionssag, fordi 
byggesagsbehandlere i kommunen ved 
siden af jobbet som myndighed via deres 
private selskab har udført rådgivning 
mod betaling af de samme sager. Den 
sammenblanding af interesser er na-
turligvis uacceptabel, da man ikke med 
den ene hånd kan rådgive og med den 
anden hånd som myndighed vurdere og 
godkende ansøgningerne.
 I København betaler man forvaltnin-
gen en fast timepris for byggesagsbehand-
ling og den rådgivning det medfører i 
dialogen mellem bygherre og forvaltning. 
Derved opstår en kunderelation imel-
lem forvaltningens sagsbehandlere og 
bygherre og man ender således i samme 
principielle interessekonflikt som i Oden-

sagsbehandlingen, hvilket betyder, at når 
en ansøgning opfylder enkelte regler, 
f.eks. vedrørende bebyggelsesprocent, 
som det fremgik af dobbelthussagerne, så 
indstilles det automatisk til godkendelse, 
uanset at servitutter, kommuneplan, 
etc. er overskredet, og at de konkrete 
byggerier vil medføre markante gener og 
værditab for naboerne. Derved begræn-
ses skønnet i praksis, når projekt og ind-
sigelser skal vurderes, og chancerne for 
fejl øges, hvilket resulterer i en tvilsom 
retsstilling for sagens parter. Dette til 
trods af, at der i bygningsreglementet er 
klare regler for, hvordan en helhedsvur-
dering skal foretages. 
 Grundejeren.dk arbejder for, at 
man på linje med de fleste kommuner 
omkring København, indfører en fast 
minimums grænse i den kommende 
kommuneplan for grundstørrelser (Min. 
600m2 per bolig)  når grunde med enfa-
miliehuse ændrer status fra enfamiliehus 
til dobbelthuse eller villalejligheder. Det 
vil give grundejerne en større sikker-
hed for hvilke byggeprojekter der kan 

Dobbelthus på Søndervangs Alle i Valby
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tatløn at forbedre kundetilfredsheden, 
hvilket blot forstærker sammenblandin-
gen af interesser yderligere. 
 Det er sympatisk at en offentlig 
forvaltning arbejder på at forbedre ser-
viceniveauet, det er der uden tvivl brug 
for. Men overfører man samme logik til 
domstolene som er en anden myn-
dighed, så svarer det til at dommeren 
bliver betalt af anklageren for sagsbe-
handling og rådgivning om hvordan et 
anklageskrift bedst udformes. Samtidig  
definerer dommeren sin egen succes 
udfra at skabe en højere tilfredshed med 
dommen hos anklageren. Det skaber en 
uholdbar retsstilling for de øvrige parter 
i sagen med en sådan rollefordeling, og 
gør i praksis naboerne til byggeansøg-
ninger i villaområderne retsløse. 

 Denne sammenblanding af interesser 
så man også i praksis i flere af dobbelt-
hussagerne. Få dage efter at politikerne i 
Teknik- og miljøudvalget havde vedtaget 
et afslag til en ansøgning om et dobbelt-
hus på Kaldæavej på Amager afholdt 
forvaltningen et møde med bygherre, 
hvor det blev aftalt hvordan man kunne 
lave en mindre justering af ansøgningen 
uden reelt at ændre noget, (huset er alle-
rede delvist opført uden byggetilladelse!) 
således at forvaltningen igen kunne 
anbefale en godkendelse. Forvaltningen 
udøver altså i praksis rådgivning af byg-
herre for hvordan han kommer udenom 
det politiske afslag, og vurderer herefter 
som myndighed selv lovligheden af den 
reviderede byggeansøgning, som man 
ikke overraskende så positivt på. Det er 
ren bananrepublik! 

Behov for ændringer hvis grund-
ejernes retsstilling skal forbedres
Resultatet af den manglende regulering 
af området og den systematiske sam-
menblanding af interesser i forvaltnin-
gen er en stærkt problematisk retsstilling 
for grundejerene i København, der i 
meget begrænset omfang er beskyttet 
imod de voldsomme ændringer i deres 
levevilkår, og de værditab som det 
medfører, når naboens hus købes op og 
udbygges af boligspekulanter. I takt med 
de stigende boligpriser vil presset på 
forvaltningen stige, og problemet blive 
endnu større for grundejerne. 
 Den lovpligtige nabohøring gennem-
føres i mange tilfælde rent proforma 
efter at forvaltningen sammen med 
bygherre er blevet enig om byggeriets 
udformning, og giver således ikke reelt 
grundejerne mulighed for at gøre indsi-
gelser over de påførte gener og værditab. 
I forbindelse med dobbelthussagerne 
kom det også frem, at Teknik- og miljø-
forvaltningen i perioden fra 2013-2017 
har anvendt en ulovlig praksis, hvor man 
ud fra en resolution vedtaget i borger-
repræsentationen i sager om dobbelt-
huse har udeladt at gennemføre den 
lovpligtige nabohøring som påkrævet i 
forvaltningsloven. Borgerrepræsentation 
i København har ikke hjemmel til at 
vedtage resolutioner, der sætter landets 
love ud af kraft og man har således 
systematisk brudt loven i fire år i Teknik- 
og miljøforvaltningen. En resolution 
der efter pres fra Grundejeren.dk blev 
opgivet og den lovpligtige nabohøring er 
nu genindført i København.
 Så til trods for at det lykkedes Grund-
ejeren.dk at få ophævet den nuværende 
dispensationspraksis for dobbelthuse er 
der behov for en bedre sikring af grund-
ejerens rettigheder i København. Grund-
ejeren.dk arbejder derfor for, at man 
politisk sikrer grundejerens rettigheder 
igennem en bedre regulering af området 
ved at indføre minimumsgrundstørrelser 
i den nye kommuneplan og ved at gøre 
politikerne i borgerrepræsentationen op-
mærksom på forvaltningens dobbeltrolle 
i sagsbehandlingen, således at der kan 
indføres en forvaltningsskik hvor myn-
digheden er en uvildig part i afgørelser 
omkring byggeprojekter i villaområder-
ne – noget man som borger i en retsstat 
nogen gange tager for givet, men som i 
praksis desværre langt fra er tilfældet. 

Dobbelthuseunderopførelse på  Kaldæavej og Koreavej på Amager
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grundejeren.dk 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 18.30 – 19.15
i Kulturstationen Vanløse Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent (referent)

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af revideret regnskab 2017

4. Rettidigt indkomne forslag
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

5. Bestyrelsens budgetforslag for 2019

6. Valg til bestyrelsen m.m.
  a. Valg af kasserer
  b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  c. Valg af suppleanter
  d. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Eventuelt

MEDLEMSMØDE 

Efter en kort pause fortsætter  vi med et medlemsmøde fra kl. 19.30 til ca. 21.30

Emnet er forsikring:

Hvad dækker grundejeren.dk’s 
bestyrelsesansvarsforsikring?

Det er nu lykkedes at få repræsentanter for vores forsikringsselskab HDI Danmark 
til at stille op og besvare de mange spørgsmål, der jævnligt dukker op i vores 
arbejde som bestyrelsesmedlemmer i grundejerforeningerne, f.eks. i forbindelse 
med skader ved manglende snerydning og skader på lejepladser.

Mød op og få konkrete svar på de situationer, hvor I har været i tvivl om det 
forsikringsmæssige.

Panelet består af skadechef Kim Holm Christensen og Underwriter Biance 
Fuursted Hansen, ligesom vores forsikringsagent Stefan Myrälf vil være til stede.

VALG
Ad. pkt. 6: 
Bestyrelsen på valg i 2018
Vælges for en periode på 2 år

Kasserer Poul Hounsgaard  
Gf. Sundbyvang
________________________________
Pgf. b
1. Bestyrelsesmedlem 
Hanne Skovsgaard 
Gf. Bjørnsonsvej/Strindbergsvej

2. Bestyrelsesmedlem
Anne Brix Christiansen
Gf. Danas Park

3. Bestyrelsesmedlem 
Erik Jønsson  
Gf. Kirkestiens Villakvarter

Bestyrelsesmedlem for 1 år
Jørgen Tetzschner
Brønshøjgaard Haveby
________________________________     
Pgf. c
1. Suppleant
Jacob Gorm Larsen
Gf. Nordre Hanssted

2. Suppleant
Povl Hansen
Gf. Utterslevhøj

3. Suppleant
Vakant
________________________________     
Pgf. d.
1. Revisor
Per Rahbek 
Valby og omegns Byggeforening

Revisorsuppleant
Ib Vilhelmsen, Gf. Søndre Hanssted

Repræsentantskabsmøde 2018

TILMELDING
Til repræsentantskabsmødet senest torsdag, den 15. marts til 
sekretariatet@grundejeren.dk aht. forplejning og lokalestørrelse.
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Dobbelthuse
2017 vil for bestyrelsen stå for det år, hvor 
vi hovedsageligt beskæftigede os med at 
få ændret den praksis omkring dobbelt-
huse, som Københavns Kommune havde 
anvendt i over 30 år. Vi tror, at alle vores 
medlemmer gennem nyhedsbreve og 
andet er helt klar over, at hovedreglen ved 
ansøgninger om dobbelthuse var, at man 
kunne få dispensation fra bestemmelser i 
villaservitutter og bygningsregler.
 I dette lange forløb, hvor repræsen-
tanter for bestyrelsen flere gange havde 
foretræde for Teknik- og Miljøudvalget 
(politikerne), lykkedes det for Grundeje-
ren.dk at formå Teknik- og Miljøudvalget 
og Borgerrepræsentationen til at ophæve 
de resolutioner, der havde gjort denne 
dispensationspraksis muligt, således at 
det fra 24. august 2017 nu er hovedreglen, 
at alle dobbelthusbyggerier skal overholde 
gældende regler, og at der alene undtagel-
sesvis gives dispensation fra reglerne
 Dette er en stor sejr for Grundeje-
ren.dk, som har været primus motor i 
forløbet, men vi skylder stor tak til gode 
samarbejdspartnere: Valby Lokaludvalg, 
som sammen med de andre københavn-
ske lokaludvalg arrangerede et borger-
møde med politikerdeltagelse, og SGF 
(Sundbyernes Grundejerfællesskab). Med 
SGF’s ca. 5.500 medlemmer og Grund-
ejeren.dk’s knapt 7.000 medlemmer 
lyttede politikerne til os. Det skadede nok 
heller ikke, at der var kommunalvalg! 
Flere andre juridiske støtter sluttede også 
op, efterhånden som det blev klart, at 
Forvaltningen ville bruge alle midler på 
at modarbejde ønsket om at normalisere 
tilstanden.

Klimatilpasningsarbejdet 
I hele 2017 har ”Klimatilpasning” og sam-
arbejdet med HOFOR været det andet, 
store emne, som har optaget Grundejeren.
dk, og i forbindelse med repræsentant-
skabsmødet 21.3.17 lykkedes det endeligt 
for Grundejeren.dk at afholde et med-
lemsmøde med deltagelse af repræsentan-
ter for HOFOR i et forsøg på at rette op 
på den – efter Grundejeren.dk’s opfattelse 
– noget mangelfulde og ukonkrete kom-
munikation, der hidtil var foregået. 
 

I foråret 2017 havde  en række grund-
ejerforeninger i København modtaget 
et tilbud fra HOFOR om etablering 
og drift af klimatilpasningsløsninger 
finansieret via takstmidlerne. Dvs. 
reelt et gratis tilbud til disse foreninger. 
Foreningerne var udvalgt på basis af, at 
de tidligere havde vist interesse for at 
deltage i klimatilpasningsprojekter (med 
en grad af selvfinansiering). Af de 27 
udvalgte foreninger er flertallet medlem 
af Grundejeren.dk
 Tilbuddet – og det udsendte kontrakt-
forslag – gav anledning til en stribe både 
tekniske og ikke mindst juridiske spørgs-
mål. Grundejeren.dk gik aktivt ind i 
diskussionerne, og det lykkedes at få en 
dialog med HOFOR om kontraktsbe-
stemmelserne og andre emner, ligesom 
HOFOR afholdt  flere informationsmø-
der for de 27 deltagende foreninger. 
Konkret opnåede Grundejeren.dk som 
resultat,, at det spørgsmåls/svar-doku-
ment, som blev oprettet i forløbet med 
advokat Morten Mark Østergaard som 
primus motor, blev en integreret del af 
aftalegrundlaget, således at en række 
vigtige og nødvendige uddybninger og 
præciseringer af det oprindelige kon-
traktsmateriale blev fastlagt.

Bestyrelseskurser
Som en nyskabelse afholdt vi den 7.11.17 
et bestyrelsesseminar, hvor bestyrelses-
medlemmer i vores foreninger kunne 
blive klogere på de kerneområder, så 
som vedtægter og regnskab, som vi alle 
sidder med i det daglige. 14 foreninger 
med til sammen 32 personer deltog. Det-
te antal var det absolutte maximum, da 
det var væsentligt, at der kunne udfolde 
sig en livlig debat om konkrete problem-
stillinger. Advokat Morten Mark Øster-
gaard og cand.polit. Jan Treu tog sig 
henholdsvis af jura og regnskab. Vi kom 
– naturligvis - også ind på ”forsikring”, 
men det var ikke lykkedes at formå vores 
forsikringsselskab HDI til at stille med 
en repræsentant. Det er nu lykkedes, så 
derfor vil det netop være emnet for det 
efterfølgende medlemsmøde.
 Bestyrelsen har planer om at fortsætte 
linjen med endnu et bestyrelsesseminar i 
efteråret 2018.

Jura
I det hele taget bliver det mere og mere 
nødvendigt, at man som bestyrelses-
medlem i en grundejerforening har lidt 
indsigt i de relevant, juridiske spørgsmål. 
Som formand får jeg løbende forespørgs-
ler pr. mail, som jeg bestræber mig på at 
besvare hurtigt, hvis spørgsmålet egner 
sig til et kort svar. Det er blevet en hel 
lille juridisk brevkasse. Nogle spørgsmål 
kræver gennemgang af dokumenter eller 
andet, og sådanne tilfælde henviser jeg 
til advokat.

Udviklingen
Vi har oplevet en beskeden medlems-
tilgang:
I 2016 havde vi 79 medlemsforeninger 
med i alt 6603 medlemmer
I 2017 havde vi 80 medlemsforeninger 
med i alt 6795 medlemmer
 Bestyrelsen håber, at vores væsentlige 
og meget konkrete resultater i 2017 vil 
bevirke en øget medlemstilgang i 2018.

Fremtiden
Fremtiden hører slet ikke hjemme i en 
beretning, men vi vil nu alligevel løfte 
sløret lidt for, hvad vi forudser at skulle 
beskæftige os med i 2018:
• Vi bliver nødt til stadig at følge dob-
belthusgodkendelserne tæt. 
• Vi vil arbejde for at styrke villaservitut-
terne og grundejerens retsstilling 
• Vi vil arbejde for at få indført mini-
mumsgrundstørrelser i Københavns 
Kommune
• Vi vil i samarbejde med lokaludvalgene 
søge at opnå indflydelse på parkerings-
situationen i København, så parkerings-
pladser for ejerne af private fællesveje 
sikres
• Vi vil søge at koordinere vejreparatio-
ner på de private fællesveje, så stordrifts-
fordele opnås

Tak for et godt og aktivt samarbejde med 
jer alle. Det er bestyrelsens indtryk, at I 
er glade for de elektroniske nyhedsbreve, 
der er sendt ud i løbet af året, så I løben-
de har været opdaterede om bestyrelsens 
arbejde; det giver en langt bedre kontakt 
mellem os alle - den linje fortsætter vi.

P.b.v.
Birgit Philipp
formand

Februar 2018

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2017

Repræsentantskabsmøde 2018
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RESULTATOPGØRELSE FOR 2017
Resultat 2017 Resultat 2016 Budget 2017

I N D T Æ G T E R

Kontingentindtægter

Kontingent 237.825,00 198.090,00 270.000,00

Grundkontingent til administration 8.000,00 7.900,00 8.500,00

Kontingentindtægter i alt 245.825,00 205.990,00 278.500,00

Annoncer 2.500,00 0,00

Udbetaling bladet HUSET 38.460,00

Forsikringsprovenu 1.267,67 1.657,93

Rente- og gebyrindtægter 1.068,63 1.391,32 2.000,00

Indtægter i alt 289.121,30 207.968,11 280.500,00

U D G I F T E R

Kapitalomkostninger

Renteudgifter 3,94 231,61 0,00

Afskrivninger 0,00 0,00 0,00

Kapitalomkostninger i alt 3,94 231,61 0,00

DRIFTSOMKOSTNINGER

Udgivelse af blad

Tryk 10.625,00 6.383,75 30.000,00

Redaktør+distribution 15.000,00 5.000,00 22.000,00

Layout 12.600,00 17.800,00 20.000,00

Udgivelse af blad i alt 38.225,00 29.183,75 72.000,00

Mødeaktiviteter

Ordinært repræsentantskab 5.300,00 4.973,00 4.000,00

Ekstraordinært repræsentantskab 0,00 0,00 0,00

Bestyrelsesmøder 20.323,00 22.673,00 20.000,00

Medlemsmøder 9.326,63 1.650,00 20.000,00

Mødeaktiviteter i alt 34.949,63 29.296,00 44.000,00

Administration

Sekretariat 21.041,00 20.981,56 25.000,00

Formand 25.000,00 25.000,00 20.000,00

Kasserer 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Hjemmeside 3.795,00 3.795,00 0,00

Porto 0,00 8,00 500,00

Kopi, papir, kuverter mv. 3.255,95 1.022,00 2.000,00

Repræsentation/gaver 1.571,75 2.463,90 2.000,00

Forsikring 1.020,00 1.010,00 1.020,00

Bankgebyrer 1.879,49 730,78 1.000,00

Administration i alt 72.563,19 70.011,24 66.520,00

Udvikling, Adv. vedr. Hofor, TMU 15.000,00 1.312,50 50.000,00

Driftsomkostninger i alt 160.737,82 129.803,49 232.520,00

Udgifter i alt 160.741,76 130.035,10 232.520,00

Resultat 128.379,54 79.004,15 47.980,00

Repræsentantskabsmøde 2018
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BALANCE PR. 31/12-2017
Pr. 31/12 2017 Pr. 31/12 2016

A K T I V E R

Beholdninger

Driftskonto 3.176,23 15,32

Opsparingskonto 552.192,22 424.073,59

Beholdninger i alt 555.368,45 424.088,91

Debitorer

Restance kontingent 0,00 460,00

Annoncer 2.500,00 0,00

Debitorer i alt 2.500,00 460,00

Aktiver i alt 557.868,45 424.548,91

P A S S I V E R

Forudbetalt kontingent 0,00 0,00

Skyldigt kreditor 4.940,00 0,00

Kreditorer 4.940,00 0,00

Formue

Formue, primo 424.548,91 345.544,76

Overført resultat 128.379,54 79.004,15

Formue, ultimo 552.928,45 424.548,91

Passiver i alt 557.868,45 424.548,91

NOTER TIL REGNSKAB

Note 1

Kontingent 

Antal medlemsforeninger 80

Antal medlemmer 6.795

Kontingent pr. medlem 35,00

Samlet kontingent 237.825,00

Antal medlemsforeninger året før 79

Antal medlemmer året før 6.603

Regnskabet, der udviser et resultat på kr. 128.379,54 og en balance på kr. 557.868,45, er revideret og fundet i 
overenstemmelse med det førte regnskab og tilstedeværende bilag. 

I forbindelse med revisionen har vi følgende bemærkninger: Det bør ved bestyrelsesmøderne fremgå af bilaget, hvem 
der har været tilstede (bil. 5 og 51), når der gives gaver bør det fremgå til hvem og til hvad (bil. 34) og endelig er der 
ikke som efterlyst på bilaget af formanden kommet specifikation af grundlaget for overførslen fra I/S Huset (bil. 43).

Beholdningens tilstedeværelse konstateret. Indtægternes og udgifternes fordeling er kontrolleret og er i 
overensstemmelse med opstillingen i resultatopgørelsen. 

København den 26. februar 2018.

Revisorer: For bestyrelsen:

Repræsentantskabsmøde 2018

Jens Kolin Per Rahbek Birgit Philipp, 
formand

Poul Hounsgaard, 
kasserer
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BUDGET FOR 2018-2019
Prognose 2018 Budget 2018 Budget 2019

I N D T Æ G T E R

Kontingentindtægter

Kontingent 235.515,00 270.000,00 270.000,00

Grundkontingent til administration 7.900,00 8.500,00 8.500,00

Kontingentindtægter i alt 243.415,00 278.500,00 278.500,00

Annoncer

Rente- og gebyrindtægter 500,00 500,00 500,00

Indtægter i alt 243.915,00 279.000,00 279.000,00

U D G I F T E R

Kapitalomkostninger

Renteudgifter

Afskrivninger

Kapitalomkostninger i alt 0,00 0,00 0,00

DRIFTSOMKOSTNINGER

Udgivelse af blad & nyhedsbreve

Tryk 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Redaktør+distribution 15.000,00 10.000,00 10.000,00

Layout 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Udgivelse af blad i alt 42.000,00 37.000,00 37.000,00

Mødeaktiviteter

Ordinært repræsentantskab 6.000,00 5.000,00 5.000,00

Ekstraordinært repræsentantskab 0,00 0,00 0,00

Bestyrelsesmøder 25.000,00 25.000,00 20.000,00

Medlemsmøder 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Mødeaktiviteter i alt 51.000,00 50.000,00 45.000,00

Administration

Sekretariat 22.000,00 25.000,00 25.000,00

Formand 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Kasserer 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Hjemmeside 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Porto 0,00 500,00 500,00

Kopi, papir, kuverter mv. 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Repræsentation/gaver 2.000,00 2.500,00 2.000,00

Forsikring 1.030,00 1.020,00 1.050,00

Bankgebyrer 1.200,00 1.000,00 1.500,00

Administration i alt 93.230,00 97.020,00 97.050,00

Udvikling 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Driftsomkostninger i alt 236.230,00 234.020,00 229.050,00

Udgifter i alt 236.230,00 234.020,00 229.050,00

Resultat 7.685,00 44.980,00 49.950,00

Repræsentantskabsmøde 2018
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2100 Østerbro
Ny Ryvang Villakvart. Vejlaug
Solvænget m.v.,  
Ejerlaug vedr. rækkehuse
Strandpromenade  
Kvarterets Grundejerlaug 

2300 Sundbyerne
Fredenshøj GF
Møllely GF
Odin GF
Strandengen GF
Sundbyvang GF
Ulrick Birchs Allé Vejlaug
Valhal GF
Vestre Solvang GF

2400 NV
Dortheavejs Vejlaug
Enebærvej GF
Utterslevhøj GF

2500 Valby
Ankeret GF
Frilands Allés Vejlag
Dæmningen GF
Forfatterkvarteret GF
Gl. Østengaard GF
Hestehaven GF
Højmark GF
Kløverbladet GF
Lyset GF
Nordre Hanssted GF
Nybovej GF 
Ny Østergaard Villaby GF
Strandlyst GF
Søholm GF
Søholm Parkby GF
Søndervang GF
Søndre Hanssted GF
Trekantens Vejlaug
Ulriksdal GF
Valby og Omegns Byggef.
Valby Nye Villakvarter
Vigerslev Haveforstad GF

2700 Brønshøj 
Boeslunde GF
Brønshøjgårds Haveby GF
Brønshøj Kirkevejs Vejlaug
Brønshøj Parcelforening
Brønshøjs Præstegård GF
Brønshøj Præstegårdsø
Danas Park GF  
Enighedens Vejlaug
Frederikssundsvej 333 EF
Godthaab GF
Havebyen Præstevangen
Holcks Plads
Husum Haveby GF
Håbets Allé Vejlaug m.fl.
Kirkemosens Haveby GF
Lille Husum GF
Solhøj GF
Søgaard GF
Vejforeningen af 11/61957
Vejlauget matr. nr 2215-2242

2720 Vanløse
Bakke Allé GF
Bakkedal GF
Damhussøen GF,
Fossgården GF
Frederiksgårds Allé Vejlaug
Hasselvængets Ejerlaug 
Holmestien GF
Katrinedal GF
Kildeåens Haveby GF
Kirkestiens Villakvarter GF
Kæragervej GF
Langkærvej/Ledagersti GF 
Løvholmens Vejlaug
Morsøvej af 1945 GF
Ofea Plads GF
Slotsherrens Bro GF
Thorupgårdens Haveby GF
Toftøjevejens Vejlaug
Tornestykkets Vejlaug
Vanløse Haveby GF
Vanløse Ny Villakvarter GF
Vanløse Stationsby GF
Aabakken GF

Medlemsforeninger

Formand
Birgit Philipp
Valgt i 2017 for GF Søndre Hanssted
Jura
formand@grundejeren.dk
Tlf.3616 3995

Kasserer
Poul Hounsgaard
Valgt i 2016 for GF Sundbyvang
Økonomi & blad
kasserer@grundejeren.dk

Næstformand
Anne Brix Christiansen
Valgt i 2017 for GF Danas Park
ab@grundejeren.dk

Hanne Skovsgaard
Valgt i 2016 for GF Forfatterkvarteret
Arrangementer & redaktionsudvalg
hs@grundejeren.dk

Gurbakhsh Singh Sanotra
Valgt i 2017 for Brønshøj Præstegårds GF
Skilte, veje & snerydning
gss@grundejeren.dk

Erik Jønsson
Valgt i 2016 for Kirkestiens Villakvarter
Forsyningsvirksomhed
ej@grundejeren.dk

SUPPLEANTER
1. suppleant
Jørgen Tetzschner
Valgt i 2017 for Brønshøjgaards Haveby
jt@grundejeren.dk

2. suppleant
Jacob Gorm Larsen
Konst. i 2017 for GF Nordre Hanssted
jgl@grundejeren.dk

3. suppleant
Povl Hansen
Valgt i 2017 for GF Utterslevhøj
pha@grundejeren.dk

BYDELSUDPEGEDE
BESTYRELSESMEDLEMMER
Charlotte Tørngren
Udpeget af Vanløse
Grundejersammenslutning
ct@grundejeren.dk

VALGTE REVISORER
1. Per Rahbek
Valgt i 2016 for
Valby og Omegns Byggeforening

2. Jens Kolind
Valgt i 2017 for GF Søndervang

Suppl. Ib Vilhelmsen
Valgt i 2017 for GF Søndre Hanssted

Bestyrelsen

Sekretariat

Anne Brix Christiansen
Dyssevænget 74, 2700 Brønshøj
Tlf. 24 25 05 03
sekretariat@grundejeren.dk

Juridisk Hotline

Til hurtige spørgsmål om ejendomme, ejd.skat, 
vedtægter, hegn, deklarationer, servitutter, vejforhold, 
parkering, lejeforhold, byggesager m.m.
Kontakt: Advokat (L) Morten Mark Østergaard
BuusMark Advokatfirma, tlf. 46 30 20 32,
mmo@buusmark.dk

Forsikring

HDI kollektiv ledelses- og bestyrelsesansvarsforsik-
ring, erhvervsansvar og underslæb for medlemmer af 
Grundejeren.dk.
Kr. 1030 årligt.
Kontakt kasserer@grundejeren.dk for yderligere 
oplysninger eller evt.
Forsikringsagent Stefan Myrälf
assurance@myralf.dk
T: 53837006
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