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REFERAT 

GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 24. FEBRUAR 2016 KL. 19.00 

PÅ ”VADESTEDET”, STRANDMØLLEVEJ 249, HOLBÆK. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

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

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

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

5. Forslag fra medlemmerne: 

Stig Pedersen, Rahbeks Have 5, har fremsendt følgende forslag: 

1. Det store træ på fællesarealet mellem Rahbeks Have og Heibergs Have ønskes fældet. 

Årsag – først og fremmest pga. de storme som hverver Danmark p.t. Jeg kan se for mig, at 

der lige pludselig knækker store grene af, samt træet også vil vælte, med fare for personska-

der. 

Træet er efterhånden så stort, at det også tager hele udsigten. Derfor ønskes, det også fæl-

det. 

2. Bord og bænk ved legepladsen på fællesarealet mellem Rahbeks Have og Heibergs Have bør 

flyttes længere ud på fællesarealet. (måske, ved sandkassen?) 

Årsag – Det står helt oppe i hjørnet, med manglende ud/-opsyn til diverse ”legeting” så for-

ældre, samt dagplejer ikke kan se børnene. 

Endvidere sker det ofte, at unge mennesker sidder der i det skjulte og ryger og drikker m.m, 

med legehuset som opholdssted. Der efterlades en masse affald, som jeg ofte  indsamler, i 

stedet for at det flyver rundt i området. (måske, skulle der opsættes en affaldskurv?)  

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter: På valg er Torben Hjørlund HH 48 og Egon Flodin 

HH 37. Lars Østergaard Nielsen er udtrådt af bestyrelsen p.g.a. flytning.    

7. Valg af revisorer: 

Valg af revisor suppleant.  

8. Eventuelt. 

 

Der var mødt 42 medlemmer med 35 stemmer + 2 fuldmagter. 

 

Formand Torben Bo Florin bød velkommen og gav en orientering om formandsskifte d. 9. september 

2015, da Lars Ø. Nielsen har fået arbejde i udlandet, og han blev takket for det store arbejde han havde 

gjort. 

Suppleant Jan Nielsen, HH 15, var indtrådt i bestyrelsen indtil denne generalforsamling.  

Formanden præsenterede sig selv. 

 

Ad 1) Dirigent: Bestyrelsen foreslog Palle Søgaard RH 11, som dirigent, der blev valgt. 

         Stemmetællere: Valgt blev Helle Munch EH 57, og Erik Vinter HH 65. 

 

Ad 2) Bestyrelsens beretning:  

Der har været afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder, samt ekstraordinært møder i forbindelse med for-

mandsskiftet. 

 

Fastelavn: Der har været afholdt fastelavn i 2015 med omkring 100 deltagere, mange udklædte. Det gik 

som sædvanligt godt.  
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2. 

 

Nye: 5 hussstande har fået nye ejere og er budt velkommen med velkomst ringbind og 2 flasker vin. 

 

Kontingent: 16 husejere betalte ikke kontingent til tiden, der desværre medfører lige så meget arbejde, 

som de øvrige 241, der betaler til tiden. 

 

Nabohjælp skilte: Der er opsat 5 ”Nabo-hjælp” skilte, og skiltene med ”Legende børn” er blev malet af 

Otto Jensen, RUH 73 – TAK FOR DET. 

 

Snerydning: Der har ikke været meget snevejr i vinter, men de gange, der har været, har mange ikke 

ryddet fortovene.  Vi er underlagt samme regler som alle andre om ”Vinterregler for snerydning”, så vi 

opfordrer igen husejerne til at få ryddet deres fortove. 

 

Parkering på vendepladsen: Nogle bruger dem som fast parkeringsplads eller placerer deres cam-

pingvogne der. Det må man ikke.  

 

Grønne områder: Torben Hjørlund indskærpede at hæk affald m.m. skal fjernes umiddelbart efter, så 

der kan slås græs uden forhindringer. Han har haft fat i nogle beboere og påtalt det. 

Der skal i 2017 laves ny kontrakt for de grønne områder, og der vil blive indhentet 3 tilbud for en ny 3 -

årig periode. 

HH 31 påtalte hundelorte i plastikposer, som bliver smidt i buskads. Det er tåbeligt, de skal i skralde-

spande. 

 

Veje og stier: Egon Flodin omtalte arbejdet med reparation og revneforsegling af vejene, ligesom der vil 

blive foretaget en ’kvalitets’ vurdering af vejenes tilstand m.h.p. fremtidig vedligeholdelse.  

RUA 59 forespurgte til et hul i asfalten udfor nr. 59, hvor der er opsat en kegle. Svar: hullet er under lø-

bende observation, og der vil blive taget stilling til reparation til foråret.  

 

Legepladser: Bjarne Hansen omtalte, at vi heldigvis var forskånet for hærværk på legepladserne. Der 

var sat nye mål net op i EH.  Elefanten vil blive udskiftet. 

 

Nabostridigheder: Vi har haft et par henvendelser om stridigheder. Vi har vejledt, men det ligger uden-

for bestyrelsens kompetence. 

 

Beretningen blev godkendt.  Helle Munch EH 57 takkede bestyrelsen for det store arbejde,de har gjort. 

 

Ad 3) Regnskab: Hans Dahl forelagde regnskabet, der blev godkendt. 

 

Ad 4) Kontingent: Budgettet blev forelagt. Ingen kontingent forhøjelse. Det blev godkendt.  

 

Ad 5) Forslag: Stig Pedersen RH 5, begrundede fældning af træet på det grønne område. Ved afstem-

ning var der stort flertal i mod fældning af træet. 

Flytning af bord og bænk på legepladsen: Torben Hjørlund foreslog, at der kunne klippes noget af 

buskadset, så der blev fri udsigt. Stig Pedersen trak derefter forslaget. 

Affaldskurve skal måske opsættes: Bente Nielsen, HH 27, foreslog, at brugerne selv tager deres af-

fald med hjem. 

 

Ad 6) Valg: Torben Hjørlund HH 48 og Egon Flodin HH 37 blev genvalgt. Jan Nielsen HH 15, blev ny-

valgt. 

Suppleanter:  Flemming Svan RUA 59, Katrine Falkensted EH 68, og Stig Pedersen RH 5, blev valgt. 

 

Ad 7: Revisorer: Ib Johansen EH 35 og Torben Hvid EH 39 blev genvalgt. 

Revisor suppleant: Erik Vinter HH 65 blev valgt.    
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3. 

 

Ad 8) Eventuelt: 

Erik Vinter HH 65 foreslog, at der oprettes en konto med opsparing til vedligeholdelse af vejene.  Egon 

Flodin svarede, at bestyrelsen faktisk er i gang med at lave et forslag til næste generalforsamling i 2017.  

 

Stig Pedersen RH 5 foreslog, at der indhentes tilbud fra flere entreprenører til Grønne områder. Torben 

Hjørlund oplyste, at der vil blive indhentet flere tilbud. 

 

Marianne Krabbenhøft RUA 49 påtalte manglende fjernelse af ukrudt i RUA. 

 

HH 41 påtalte, at der køres for stærkt på vejene. Beboerne opfordres til at nedsætte hastigheden, og si-

ge  til deres gæster, at de skal køre pænt.   

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Formanden takkede dirigenten for godt arbejde og de fremmødte medlemmer for et godt møde.  

 

Bestyrelsen vil konstituere sig på næste bestyrelsesmøde den 13. april.  

 

Hele beretningen kan læses på vores Hjemmeside. 

 

Referat: Hans Dahl. 

 

 

Indbetalingskort til betaling senest den 1. april vedhæftes referatet. 

 

Sand: der må hentes sand fra sandkasserne på legepladserne fra den 25.- 31. marts 2016.  

 

 

 

 

Torben Bo Florin  Torben Hjørlund   Hans Dahl 

RH 13    HH 48     EH 72 

 

 

 

 

Bjarne Hansen   Egon Flodin    Jan Nielsen 

EH 58    HH 37     HH 15 

 

 

 

  


