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 REFERAT 

GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 

PÅ ”VADESTEDET”, STRANDMØLLEVEJ 249, HOLBÆK. 

 

Kl. 19.00 – ca. 20.30 Information om nabohjælp og gode råd til hvordan man sikrer sit hjem mod indbrud 

v/sikringskoordinator Johny Winther fra Midt- og Vestsjællands politi. 

Klistermærker leveres uden beregning og bestilles hos www.nabohjælp.dk ved tilmelding.  

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år. 

3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse. 

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.  

5. Forslag fra medlemmerne: 

Erik Vinter, Heibergs Have 65, foreslår at hele Grundejerforeningen bliver omfattet af nabohjælp. 

Der foreslås, at der sættes store skilte op ved indfaldsvejene fra Stormøllevej, eventuelt på de 

stolper, som står der i forvejen.  Sådanne skilte kan købes hos Det Kriminalpræventive Råd, til en 

pris af ca. 500 kr. pr. skilt inklusive beslag. 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter: 

7. Valg af revisorer: 

Valg af revisor suppleant.  

8. Eventuelt. 

Der var mødt 75 medlemmer med 52 stemmer.  Ingen fuldmagter. 

 

Generalforsamlingen startede med foredrag af Sikringskoordinator Johny Winther, Midt- og Vestsjæl-

lands politi, der meget informerende fortalte om indbrud i private hjem, og hvordan man sikrer sig på 

bedste vis. 

Der havde i vores politikreds i 2013 været 4518 indbrud. I 2014 var der 3376 og de 2 første måneder af 

2015 var antallet yderligere halveret.  

En medvirkende årsag til denne nedgang, var helt sikkert, at det var naboer, der holdt øje med hinan-

dens huse, og gav besked til politiet, hvis man så nogen mistænkelige personer eller biler. 

Han fokuserede især på sikring af terrassedøre, vinduer på bagsiden af huset, samt høje hække til stisy-

stemer og naboer. 

 

Vi skal hver især selv tilmelde os nabohjælp  på www.nabohjælp.dk. Man får så tilsendt en pakke 

med diverse materiale. 

 

./. Se vedlagte brochure om Nabohjælp. 
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2. 

 

 

Generalforsamlingen begyndte kl. 2030. 

 

Formanden Lars Ø. Nielsen bød velkommen og glædede sig over det flotte fremmøde og takkede 

Johny Winther for det gode foredrag. 

 

 

Ad 1) Formanden foreslog Palle Søgaard, RH 11 som dirigent, der blev valgt. 

         Som stemmetællere blev valgt Vibeke Eitz EH 78 og Matthies Nissen EH 40. .  

   

Ad 2)    Bestyrelsens beretning v/fm. Lars Ø.Nielsen. 

 

Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder og 4 ’gåture’ i området i forbindelse med reetablering efter ga-

delys- og fibernetarbejdet. En proces bestyrelsen har arbejdet med i 5-6 år. 

 

Der er fjernet træbevoksnings arealer på grønne området mellem EH og HH. 

 

Fællesarealer må ikke benyttes til opbevaring af haveaffald 

 

Vores nye ukrudtsbekæmpelse langs kantstene og græsslåning ved vendepladser er blevet godt modta-

get. 

 

Vi har nu tilbud fra entreprenør og renovering af fortove og veje. Vi starter der, hvor der trænger mest. 

Der er afsat 250.000 kr. til renoveringen. 

 

Vores legepladser har fået nyt gyngestativ og sandkasse i EH. Vi har ikke haft nogen ødelæggelser på 

legepladserne det sidste år. 

 

Vi er 257 medlemmer og de 245 betalte kontingentet til tiden, men 12 måtte have rykkere og 4 fik 2 gan-

ge rykkere. Vores kasserer bruger ligeså megen tid på de 12 medlemmer som på de øvrige 245 med-

lemmer. 

 

Vores nye gadelys er ved at være helt på plads, trods der har været flere entreprenører involveret. Nogle 

har klaget over manglende lys på vendeplads, og vi har henvendt os til kommunen og SEAS/NVE og fået 

at vide, at lysmasterne er opsat efter reglerne, og det kan der ikke laves om på.  

 

Der har været afholdt Fastelavn med ca. 90 deltagere. Se fotos på vores Hjemmeside. 

 

Henvendelser vil vi helst have på mail@rundingsholm.dk så får alle i bestyrelsen automatisk besked. 

 

Beretningen blev godkendt.    

 

 

Ad 3) Regnskabet blev fremlagt af kassereren og godkendt. 

 

Ad 4) Ingen forslag fra bestyrelsen. Budgettet blev godkendt. Ingen kontingentforhøjelse.  

 

Ad 5) Erik Vinter HH 65 foreslog, at der opsættes skilte ved indkørslerne til alle vores veje i fortsættel-

se  af foredraget om Nabohjælp. Der var afstemning ved håndsoprækning, og der var stort flertal for op-

sættelse af skiltene.  

Bestyrelsen beslutter, hvor skiltene opsættes. 

Erik Vinter opfordrede igen medlemmerne at tilmelde sig Nabohjælp. 
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3. 

 

Ad 6) Valg til bestyrelsen.  Genvalgt blev Torben Bo Florin RH 13, Hans Dahl EH 72 og Bjarne Hansen 

EH 58. 

Suppleanter Jan Nielsen HH 15, Hanne Vetter EH 47 og Flemming Svan Jørgensen RUA 59 blev gen-

valgt. 

 

Ad 7) Valg af revisorer.  Ib Johansen EH 35 og Torben Hvid EH 39 blev genvalgt.  

 

Som ny revisorsuppleant blev Kathrine Falkensted EH 68 valgt. 

 

Ad 8) Eventuelt. 

 

HH 33 foreslog at der blev indkøbt en Skade fælde, der kunne udlånes til beboerne. Spørgsmålet er, 

hvem skal så aflive Skaden ?.  Forslaget blev afslået. 

 

RUA 77 klagede over, at beboere og besøgende til Boligforeningen i Møllehaven parkerer i den forkerte 

side på Rundingsholms Alle. 

Da vejen på det stykke er uden for vores område, blev han henvist til politiet.  Lars Ø.N. ville dog godt ta-

ge kontakt til Møllehavens formand. 

 

RUA 49 glædede sig over, at der nu blev slået græs på græsrabatterne på Rundingsholms Alle.  

 

 

Formanden sluttede og takkede dirigenten og de fremmødte medlemmer og et godt møde. 

 

 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 

 

Formand Lars Ø. Nielsen, HH 51 

Næstformand Torben Bo Florin, RH 13 

Kasserer sekretær Hans Dahl, EH 72 

Grønne områder Torben Hjørlund, HH 48 

Veje og stier Egon Flodin, HH 37 

Legepladser Bjarne Hansen, EH 58 

 

  

 

 Referat Hans Dahl. 

 

 

./. Indbetalingskort vedhæftet til betaling senest den 1. april 2015. 

 

 

Ps. Der må hentes sand fra sandkasserne på legepladserne fra den 23. – 30. april 2015.    

 

  

 

  


