
 

Åtoften, 3.10.2021 

 

Til Generalforsamlingen i Åtoftens Grundejerforening! 

Vi er nogle stykker som har nogle spørgsmål vedr. forslaget til etablering af ladestandere og ønsker 
uddybning på nogle punkter, som bekymrer os en del. Svarene bør vi have skriftligt, da det 
foreliggende forslag er temmelig omfattende. 

 Grundejerforeningens vedtægter omfatter ikke etablering og drift af brændselstationer! 
Må og skal grundejerforeningen i det hele taget levere brændstof til beboernes el-biler? 
Med forslaget påtager grundejerforeningen sig en opgave med og et ansvar for at levere 
brændstof til et lille mindretal af foreningens beboere. Skal vi så også have en brint-
tankstation?  

 Grundejerforeningens formål er ifølge vedtægterne: ”at varetage medlemmernes fælles 
interesser”. Men er ladestandere i dette tilfælde til fælles interesse, når kun 7 huse ud af 
128 har mulighed for at anvende ladestandere? Der er tvunget medlemskab af foreningen, 
så vi er alle tvunget til at betale til ladestandere, som vi andre hverken kan eller skal bruge! 

 Må grundejerforeningen i det hele taget agere bank og yde kassekredit til en lille gruppe 
fortrinsvis beboere på et usikkert beløb, som ikke forventes at overstige 50.000 kr.? Der er 
ligeledes ikke en garanti for, at driften bliver udgiftsneutral, når el-prisen fastsættes en 
gang om året. Pt. oplever vi jo at el-prisen stiger voldsomt året igennem. 

 Der udrulles i øjeblikket lynladestandere i hele landet ved tankstationer og supermarkeder. 
Skal vi virkelig have en løsning, som tiden måske løber fra meget hurtigt. Skulle vi ikke se 
tiden an lidt endnu og se hvordan teknologi og behov udvikler sig? 

 Grundejerforeningen er juridisk person i aftalerne, dvs. vi kommer alle til at være garant 
for alle udgifter til infrastruktur, drift og forbrug. Kan det være rigtigt? Ifølge forslaget er 
det bestyrelsen som har beslutningskompetence i forhold til alt vedr. ladestanderne. Det er 
generalforsamligen som er den højeste myndighed, der derfor skal godkende alle regler og 
forhold. 

 Endelig som det står i forslaget er det svært at forudse udviklingen efter 2024. Ville det så 
ikke være bedre at vente lidt, når vi ved så lidt? 

Med venlig hilsen 
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