GRUNDEJERFORENINGEN

“ R U N D I N G S H O L M"
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REFERAT
FRA
GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. FEBRUAR 2014 KL. 19.00
PÅ RESTAURANT ”VADESTEDET”, STRANDMØLLEVEJ 249, HOLBÆK.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og stemmetællere.
Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år.
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
”Bestyrelsen foreslår en kontingent forhøjelse på kr. 150,- pr. medlem pr. år – således at fremtiden årlig kontingent er på kr. 1.350,-.
Denne stigning skal alene dække alt fjernelse af ukrudt på vores veje, fortov og stier samt
græsslåning af græsplæner ved alle vendepladser, for at imødekomme meget store og de rmed fremtidige økonomiske for udbedring af vores fælles veje, stier og fortove”.
Behørig dokumentation og forklaring herfor fremlægges ved generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmerne. Der er ingen forslag.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter:
Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
Eventuelt

Der var mødt 78 medlemmer med 57 stemmeberettiget incl. 3 fuldmagter.
Formanden Lars Ø. Nielsen bød velkommen og glædede sig over det flotte fremmøde, og han foreslog Palle
Søgaard RH 11, som dirigent.
Ad 1)

Palle Søgaard blev valgt som dirigent.
Vibeke Eitz EH 78 og Jesper Vetter EH 47 blev valgt som stemmetællere.

Ad 2) Bestyrelsens beretning. Fm. meddelte, at Bestyrelsesmedlemmerne Torben Hjørlund og midlertidig
medlem Egon Flodin HH 37 var fraværende pga. ferie og arbejde.
Tidligere bestyrelsesmedlem Peter E. Olsen, EH 48, var efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen pr. 01.07.2013.
Fm. omtalte vores gadelysprojekt, hvor vi har fået mange henvendelser pga. skader m.m. og vi ønsker stadig
flere henvendelser.
Der har været mange problemer med skiftende entreprenører, men vi håber på vi snart ser en afslutning.
Fm. takkede Torben Bo Florin for det store arbejde, han har gjort i den forbindelse.
Ang. EH 6, der har været Bosted for unge mennesker, som er i strid med vores deklaration, har vi været i di alog
med ejeren og Holbæk kommune, der har været involveret i projektet.
Der er nu kun en beboer, og ejeren har lovet, at det afslutter senest den 31.03.2014.
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Nogle har smidt haveaffald på vores grønne områder, og det må man naturligvis ikke.
På legepladserne er der spredt grus ud over græsarealerne for at forstærke dem.
På veje og stier har vi ikke foretaget os noget, da vi afventer færdigmelding fra entreprenører. Bestyrelsen vil så
gå rundt og kigge på skader m.m.
I RH udfor nr. 9 og 11 er en sænkning i rendesten, fortov og vej. Holbæk Forsyning har undersøgt hovedkloakker
m.m. med kamera, men ikke fundet nogen skader. Undersøgelserne er ikke færdige, ligesom det he ller ikke er
afklaret, hvem der skal betale for en evt. udbedring..
Ang. Parkering er det i Holbæk kommune forbudt at parkere med et hjulsæt op over kantstenen og det gælder
også private veje. Campingvogne skal stå inde på grunden.
På legepladserne har vi sluppet for hærværk, men der har været afholdt en fest i EH, hvor der var knuste flasker,
og et bestyrelsesmedlem måtte rydde op.
Der er kommet nyt gyngestativ, da der var råd i det gamle stativ.
Pétanque bane: Bestyrelsen vil foreslå, at der laves en pétanque bane på legepladsen, men det skal være
medlemmer, der skal stå for det praktiske.
Hvis der er medlemmer, der er interesseret i dette, bedes de rette henvendelse til bestyrelsen.
Debat:
EH 1: det kan være svært at foretage snerydning ud til midten af vejen p.g.a. trafikken.
RUA 45: Snerydning er et problem på den sydlige side af Rundingholms Alle, da der ikke er beboere ud til vejen.
RH 23: Ang. reparationer af skader på stikvejene, bør medlemmerne i det område informeres om arbejdet.
RUA 59: Vedr. sænkning i vejen udfor RH 9 og 11, kan det ikke være Gr.foreningens ansvar, men ejernes ansvar, hvis det er pga. deres kloakker. Palle S. RH 11 gav en redegørelse om forløbet med ’grænseproblemer’ til
husene, og man venter på en afklaring fra kommunen/Holbæk Forsyning.
RUA 45: Hvad med pasning af det grønne område på sydlige side af RUA. Svar: det vil komme med i budgettet
for grønne områder.
Beretning blev godkendt.
Ad 3)

Regnskab fremlagt af kassereren blev godkendt.

Ad 4) Forslag fra bestyrelsen om kontingentstigning gav en længere debat med mange indlæg.
Modstanden var fortrinsvis, at det ikke er rimeligt, at os der passer fortov og kantstene, skal betale for at ”de
dovne ikke gider ordne deres fortove og kantstene for ukrudt”. ”De burde pålægges en bod og have en re gning
for udført arbejde af andre”.
Tilhængerne mente, at det ville pynte på vores område, og beløbet var 41 øre pr. dag for at få det ordnet. Bestyrelsen vil så også slippe for at være bussemænd overfor dem, der ikke ordnede deres områder.
Der var afstemning ved håndsoprækkelse, og der var 31, der stemte for. Da det er mere end 50% blev forslaget
vedtaget.
Ad 5)

Forslag fra medlemmerne. Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad 6) Valg: Lars Ø. Nielsen HH 51 og Torben Hjørlund HH 48 blev genvalgt. Egon Flodin HH 37 blev nyvalgt til
bestyrelsen.

Rundingsholm er på Facebook – bliv medlem af gruppen og følg med! – Søg på RUNDINGSHOLM

3
Suppleanter Hanne Vetter EH 47 og Jan Nielsen HH 15 blev genvagt. Flemming Svan Jørgensen, RUA 59 blev
nyvalgt som suppleant.
Ad 7) Revisorerne Ib Johansen EH 35 og Torben Hvid EH 39 blev genvalgt. Revisorsuppleant Marianne Kra bbenhøft RUA 49 blev genvalgt.
Ad 8) Eventuelt:
HH 15 beklagede, at den nye lysmast var placeret, så der ikke var noget lys på vendepladsen. Torben Bo vil
aflægge et besøg.
EH 1 har foreslået, at der blev lagt låg på sandkasserne pga. katte- og hundelort. Fm. svarede, at det var drøftet
i bestyrelsen, men man kunne forvente, at brugerne ikke lagde låget på igen. Så skulle bestyrelsen lave daglig
kontrol.
EH 1 ville opfordre til, at familier med børn var opmærksom på, at kattelorte kan give smitsomme sygdomme.
Der blev foreslået, at al korrespondance forgik via e.mail og ved en tilkendegivelse var der stort flertal herfor.
Dette vil kræve en vedtægtsændring, der tages op til næste års generalforsamling.

Formanden sluttede med at takke dirigenten og de fremmødte for en god ledelse og debat.

Bestyrelsen konstitueres med følgende poster:
Formand Lars Ø. Nielsen, HH 51.
Næstformand Torben Bo Florin, RH 13.
Kasserer og 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

Ps. Formanden og Carsten, Bognæs Haveservice vil i den kommende uge gå en rundtur i vores område for at
præcisere, de nye opgaver der skal ordnes i forbindelsen med forslaget ad pkt. 4.
Det vil så kunne ses på vores Hjemmeside www.rundingsholm.dk.

Pps. Der må afhentes sand fra sandkasserne på legepladserne i den sidste uge april fra onsdag den 24. april til
onsdag den 30. april.
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