
REFERAT 
GENERALFORSAMLING 
Torsdag den 28. februar 2008. 

Afholdt på Vadestedet  

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
2. Beretning fra bestyrelsen. 
3. Regnskab / budget. 
4. Forslag fra medlemmerne. 
5. Valg til bestyrelse og suppleanter. 
6. Valg af revisorer og suppleant. 
7. Eventuelt. 

 
Der var mødt 35 medlemmer repræsenteret med 23 stemmer.   
 
Ad 1: Dirigent: Palle Søgaard, RH 11. 
 Stemmetællere:  Vibeke Eitz EH 78 og Torben Hvid EH 39. 
 
AD 2: Formanden Lars Østergaard aflagde bestyrelsens beretning: 

Formanden oplyste, at der i bestyrelsen var behandlet forskellige sager, som var blevet debatteret i 
bestyrelsen, og det altid været en enig bestyrelse. 
Udover bestyrelsesmøder har der været afholdt generalforsamling, fastelavn og bestyrelses ’gå-tur’ rundt 
i området. 
Der har i efteråret desværre været en del indbrud i vores område – ca. 8-10 stykker – hvorfor vi opfordrer 
medlemmerne til, at være hinandens vagthund/nabohjælp og være opmærksom på fremmede 
biler/personer osv. Der kan læses mere på www.stopindbrud.dk. 
 
Der er behandlet en byggesag med en carport i RH 49, idet den er for høj ud til det grønne område, og 
Holbæk kommune syltede sagen i 9 måneder, hvorefter de gav dispensation. Vi klagede over behandlin-
gen, hvorefter vi blev henvist til retten. Da vores medlem kan have været i god tro, stoppede vi sagen. 
Holbæk kommune v/borgmester Jørn Sørensen har lovet os en bedre behandling fremover. 
I HH 2 er en stensætning bygget udenfor skellet mod fortovet sammen med en nedkørselsrampe, da 
medlemmet er kørestolsbruger. Der er blevet lavet en tinglyst deklaration, så stensætningen og 
nedkørselsrampen skal fjernes ved medlemmets fraflytning. Det har været uden omkostning for 
grundejerforeningen. 
 
P.t. er en verserende sag med EH 13, der har opstillet en beboelses/skurvogn, der er for høj i skellet til 
legepladsen. Sagen er overgivet til kommunen.  
 
På bestyrelses ’gå-tur’ i området har der været nogle påtaler om hække, der vokser ud over fortovet. En 
grundejer vil ikke acceptere vores henvendelse, så vi arbejder videre med sagen. 
 
På vores veje vil vi på udsatte hjørner få lagt nogle kampesten, så lastbiler ikke bare kører op over kant-
stenen og græsrabatten, der bliver ødelagt. Skader skal vi selv betale, hvis vi ikke får fat i 
skadevolderen. Det samme gælder parkering på græsrabatter og fliser. 
Vær opmærksom på det, vi vil gerne have fat i skadevolderen. 
 
Vi har indgået en aftale med vores havemand, Bognæs Multiservice, som på vores foranledning 
foretager snerydning på vejene. På fortovene skal grundejerne selv sørge for snerydning. 
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Legepladserne er til de mindre børn og ikke til knallertkørsel og lign. 
Sand fra sandkasserne må kun afhentes i ugen før den 1. maj. Der er desværre  forsvundet sand fra 
sandkasserne. 
 
Kloakkerne skal vi fremover selv sørge for oprensning af, hvorfor vi har haft ALEX-slamsugning, Vig, til 
at foretage arbejdet. De har meldt tilbage, at der i vores kloakker var meget løv, sten og andet affald, 
som nu er renset op. Vi opfordrer til, at vi fejer og holder vores rendestene rene, det vil gøre det 
billigere at rense dem fremover.  
 
Vi har udleveret 3 velkomstbind samt 2 flasker vin til 3 nye tilflyttere. Det er blevet godt modtaget. 
 
Der var efterfølgende debat om indbrudstyverierne, ligesom der har været hærværk med knuste ruder i 
EH 66. 
EH 27 forespurgte om nedgravning af el-ledninger og gadebelysninger. Vi har for nylig haft henvendelse 
til NVE, der har meddelt, at der ikke p.t. er nogen plan for vores område. 
Ang. den nye affaldsordning har bestyrelsen ikke været involveret. Det er den enkelte grundejer. 

 
AD 3: Regnskab: 
 Kasserer Hans Dahl aflagde regnskab.    

Vi har nu et Garantbevis i Sparekassen Sjælland på 20.000 kr., hvorved vi kan opnå en højforrentning af 
indestående på konto og garantbeviset. P.t. ca. 4,5 %. 
Helle Munch EH 57 mente at Garantbeviset skulle fremgå særskilt af regnskabet. 
Regnskabet blev godkendt. 

 
 Budgettet blev godkendt, hvorfor der i 2008 opkræves 1.000 kr. i kontingent til betaling den 1. april. 
 
AD 4: Indkomne forslag: 

Egon Flodin HH 37 havde stillet forslag om begrænsning af brug af motoriseret materiel på lørdage og 
søndage. Konklusionen på debatten blev: ”Vi henstiller til alle medlemmer at vise hensyn til deres 
naboer, især hvis de har gæster”.  Vi har ikke nogen påtaleret i vores love eller deklaration.  

 
AD 5: Valg til bestyrelsen: 
 Lars Østergaard HH 51, Torben Hjørlund HH 48 og Peter Olsen EH 48 blev genvalgt til bestyrelsen. 

Som suppleanter blev genvalgt Bjarne Hansen EH 58,  Jan Nielsen HH 15 og Frands Wolff EH 27. 
 
AD 6: Valg af revisorer: 
 Ib Johansen EH 35 og Torben Hvid EH 39 blev genvalgt.   
 Palle Søgaard RH 11 blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 
AD 7: Eventuelt: 

Lars Østergaard efterlyste ideer til generalforsamlingen, så flere end 11 % af medlemmerne mødte op. 
Peter Olsen opfordrede medlemmerne til at give ham besked om revnede fliser, revner i asfalten og lign. 
Tommy Christiansen meddelte at medlemmer, der selv klipper buske m.m. på de grønne områder, selv 
skal sørge for oprydning, da vores havemand ikke er ’skraldemand’.  
 
Henvendelser til bestyrelsen bedes fortrinsvis ske via e.mail, så modtages den af alle i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 10. marts konstitueret sig med følgende poster: 
 
Formand Lars Østergaard, Heibergs Have 51, næstformand Torben Bo Florin, Rahbeks Have 13,   
kasserer/sekretær Hans Dahl, Ewalds Have 72, veje og fortove Peter E. Olsen, Ewalds Have 48, 
grønne områder Torben Hjørlund, Heibergs Have 48 og legepladser Tommy Christiansen, Heibergs 
Have 43.  
 
 
Referat: Hans Dahl. 
 
  
 
 
 
 

  


