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REFERAT  FRA O R D I N Æ R    G E NE R A L F O R S A M L I N G
 

fredag den 20. februar 2004.
 

Dagsorden:
 
            1.  Valg af dirigent og stemmetællere
            2.  Bestyrelsens beretning
            3.  Forelæggelse af regnskab til godkendelse
            4.  Budgetforslag
            5.  Forslag fra medlemmerne
            6.  Valg til bestyrelse
            7.  Valg af revisorer
            8.  Eventuelt
 

Der var repræsenteret 18 stemmer.
 

Ad 1:    Dirigent : Palle Søgaard, RH 11
                         Stemmetællere : Karina Holst EH 4 og Birthe Søgaard RH 11.
 

Ad 2:   Bestyrelsens beretning blev godkendt.
Formanden berettede
”Pr. 1. Juli fratrådte vores kasserer gennem mange år, Ursula Riis  bestyrelsen, da hun er

fraflyttet området .
Helle Munch har efterfølgende overtaget  posten som kasserer , og posten som
næstformand er blevet besat af Bjarne Hansen.          

       Bestyrelsen  har siden sidste ordinære generalforsamling afholdt 5 bestyrelsesmøder, og 
afholdt fastelavn.  

Bestyrelsen har det forløbne år brugt en del tid på forberedelserne til den ekstraordinære
generalforsamling med udarbejdelse og  indhentning af tilbud på vejbump, herunder også
gennemførsel af en trafik og fartmåling. Det måtte dog konstateres at der p.t. er stort
flertal imod etablering af vejbump på vores stamveje.

 
De planlagte fortovsrenoveringer og renoveringer af overkørsler, er i år, ikke forløbet i
den takt bestyrelsen oprindeligt havde planlagt dette arbejde. Det er der flere grunde til,
men bestyrelsen har bl.a. afventet udfaldet af den ekstraordinære generalforsamling, da
en eventul etablering af vejbump og vejrenovering kunne være sammenfaldende
afhængig af hvilken type bump der evt. blev valgt.
 
Bestyrelsen har igen i år haft et godt samarbejde med Bognæs Multiservice, hvorfor vi
påtænker at fortsætter samarbejdet.
 
Så har vores legeplads i E.H. flere gange været udsat for hærværk. Bl.a. er gravkoen i 
sandkassen adskillige gange blevet bukket, og sidst er den fjernet og smidt ind i
buskadset. På trods af at den er fastgjort med en kæde. Ligeledes er  2 træer på
legepladsen  forsøgt fældet med økse.  Det er meningsløst og ærgerligt da legepladsen
bruges af mange .
Nogle mener tilsyneladende også at legepladsen skal anvendes til affalds depot. I hvert
fald er der læsset haveaffald af på legepladsen ligesom den af bestyrelsen op satte
affaldssæk har været fyldt med husholdningsaffald.
Bestyrelsen finder det nødvendigt at pointerer, at ,det opstillede skraldestativ  kun er til 
brug for legepladsens besøgende.
 
M.h.t. budgettet gennemgås dette efterfølgende.
Endelig vil bestyrelsen igen i år gøre opmærksom på foreningens hjemmeside, hvor det
er  muligt at hente bl.a. vedtægter og deklarationer. Siden kan ses på 

www.rundingsholm.dk
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Og sidst men ikke mindst takker bestyrelsen de 2 revisorer for veludført revision.”
 
Mathies Nissen EH 40 spurgte om istandsættelse af vejene.  Hvilken plan/prioritering har 
bestyrelsen?
Jan Hasselgren henviste til, at dette ville blive gennemgået sammen med budgettet for 2004.

 
Erik Licht EH34 spurgte om det var muligt at få forrentet foreningens pengebeholdning
bedre.
Hertil svarede kassereren, at ifølge vedtægterne skal foreningens formue være placeret
på almindelige bankkonti og der er således ikke mulighed for spekulering i aktier eller
lignende.  Samtidig er der et vist likviditetsbehov i den første del af året (hvor kontingentet
endnu ikke er indbetalt).  Det er derfor en overvejning om pengene kan bindes på en
højtforrentet aftalekonto for en kortere periode i en del af året.
Malou Cordius EH 48 spurgte til legepladsen og hvad der var brugt i 2003. 
Hertil svarede kassereren, at der var afholdt fastelavn og løbende vedligeholdelse på
begge legepladser.

            Ad 3:    Regnskabet for 2003 blev godkendt. Ad 4: Budget for 2004 blev gennemgået.
Peter Olsen forklarede angående veje og stier, at bestyrelsen havde besluttet en større
renovering/reparation af veje og fortove.  Arbejdet udføres ud fra en prioritering foretaget
af bestyrelsen.  Det blev herefter opfordret til at medlemmerne kontakter Peter Olsen
(eller andre i bestyrelsen), hvis der er steder, som det enkelte medlem mener skal
prioriteres højt.
 
Kurt Rasmussen EH 23 forespurgte om hvorfor beløbet til veje og stier var sat til 110.000
kr.  Hvorfor havde man ikke sat et højere beløb.  Han mener at man sagtens     kan lave
en overskridelse af budgettet, hvis man finder behov for det.
Lars Østergaard HH 51 mente, at den nuværende bestyrelse var kompetente og han
havde tillid til det budgetforslag, der var udarbejdet.
 
Tina Ovesen, HH19 fremførte, at der var tale om et lavt budget for legepladsen.  Mente 
ikke at der var meget tilovers når fastelavn og løbende vedligeholdelse var afholdt.

            Malou Cordius EH 48 fremførte, at man burde lave mere på legepladsen  flere redskaber
m.m.

Lars Østergaard HH51 fremførte, at han havde børn, der brugte legepladsen og de var
tilfredse brugere.  Samtidig fremførte han, at han var glad for bestyrelsens prioritering af
veje og fortove contra yderligere afholdelse af udgifter til legepladsen.
Hasselgren HH 35 forespurgte om bestyrelsen havde forsøgt tilskud fra kommunen.  Han
henviste til, at der var mange dagplejere, der bruger legepladserne.
Til de fremførte spørgsmål/bemærkninger svarede bestyrelsen, at beløbet afsat til veje og
stier var et skøn foretaget af bestyrelsen.  Vi kan ikke på en generalforsamling fastsætte
et andet beløb, da de ikke-fremmødte grundejere har en forventning om at budgettet
bliver vedtaget.
Med hensyn til legepladsen blev det fremført, at legepladserne tidligere år havde væ-ret
opprioriteret med henblik på nyindretning.  Dette mener bestyrelsen nu er effektue-ret og 
har derfor ikke valgt at afsætte ekstraordinært for 2004.   Bestyrelsen er samti-dig af den
opfattelse, at vores legepladser er ”rimelige” og vi kan være dem bekendte.  Endelig kan 
det fremføres, at der ikke er kommet skriftlige forslag til bestyrelsen med henblik på
alternative budgetforslag til eksempelvis flere penge til legepladserne.
Forespørgslen til Holbæk Kommune om tilskud er ikke foretaget, da bestyrelsen har en
forventning om afslag på tilskud.
Det blev af formanden pointeret, at der på julehilsenen var opfordret til skriftlige forslag
(bilagt redegørelse for eventuelle økonomiske konsekvenser).  Bestyrelsen tager fortsat 
mod forslag, hvis der er nogle medlemmer, der har ønsker om specielle forhold.
Budgettet blev godkendt som fremsat.

             
Ad 5:   Der var ingen forslag fremsendt til bestyrelsen.

            Ad 6:   Valg til bestyrelsen:
                        Peter Olsen, EH 48 - genvalg

            Helle Munch, EH 57 - genvalg
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Nyvalg blev Lars Østergaard, HH51.
Da Bjarne Hansen ønskede at udtræde af bestyrelsen blev der efterfølgende foretaget
valg af nyt bestyrelsesmedlem.  Nyt medlem i bestyrelsen blev Erik Licht EH 34

                       
                        Som suppleanter blev valgt:
                        Bjarne Hansen, EH 58
                        Tina Ovesen HH 19
                        Hans Dahl EH 72
           

Ad 7:    Som revisorer blev valgt:
                        Matthies Nissen,  EH 40
                        Flemming Lorentzen,  EH 68
                        Som revisorsuppleant blev valgt:
                        Palle Søgaard,   RH 11

Ad 8:    Evt.
Kurt Rasmussen EH 23 spurgte om det var muligt at få flyttet aviscontainerne væk fra
EH.  Eventuelt afskærmning af dem.  
Bestyrelsen svarede, at man har forsøgt at flytte dem (efter aftale med kommunen) men
grundejerne i Holbergs Have flytter dem tilbage igen.  Bestyrelsen vil tage kontakt til 
kommunen med henblik på flytning ned til Strandmøllevej for enden af Stormøllevej).
Kurt Rasmussen EH 23 spurgte til hans anmodning om rettelser i sidste års referat fra

generalforsamling. 
Hertil svarede formanden, at bestyrelsen ikke mente, at Kurt Rasmussens ønske kunne

imødekommes.
Kurt Rasmussen EH 23 fremførte hans henvendelse til bestyrelsen om naboens
beplantning.  Han henviste til deklarationerne og mente, at bestyrelsen skulle foretage sig
noget aktivt i sagen.
Hertil svarede formanden, at dels mente han ikke sagen burde debatteres på en
generalforsamling og dels havde Kurt Rasmussen fået skriftlig svar fra bestyrelsen.  Det 
er korrekt at der i deklarationerne står, at bestyrelsen har påtaleret men bestyrelsen har
ikke påtalepligt.  Det blev overfor Kurt Rasmussen oplyst, at bestyrelsen ikke gør
yderligere i sagen, men henviser grundejeren til hegnssyn.
Dirigenten oplyste, at er tidligere i området har været nabostrid om beplantning, og her
blev sagen afgjort ved hegnssyn foretaget af kommunen.
Lars Østergaard HH 51 spurgte om man kunne ændre generalforsamlingen til en anden
ugedag.
Bestyrelsen svarede, at dette var forsøgt tidligere uden resultatet blev at der var flere
fremmødte.
Hasselgren HH 35 henstillede til hundeejere om at tage hundens efterladenskaber med
sig og ikke efterlade dem på stier og grønne områder.
Malou Cordius EH 48 spurgte om det var muligt, at bruge miljøvenlige sprøjtemidler. 
Grundejeren blev henvist til at snakke med Jesper Vetter, der har den løbende kontakt til
Bognæs Hjemmeservice.
Bjarne Hansen EH 58 mente, at det ville klæde samtlige grundejere, at samle papir og
lignende op omkring deres parceller.  Det fortjener vores område.
Tina Ovesen HH19 spurgte til snerydning i området.  Grundejeren fik oplyst, at dette 
tidligere havde været undersøgt.  Forslaget blev dengang forkastet, da det var en
betydelig udgift, der blev pålagt hver grundejer.
Anlis Nissen EH 40 efterlyste de grønne gruskasser ved stamvejene.  Bestyrelsen 
oplyste, at det var flere år siden disse blev ødelagt.  Da en kasse kostede ca. 5.000 kr. og
en årlig udgift på ca. 1.000 kr. havde bestyrelsen besluttet at afvente efterspørgslen af
dem.  Der har til dato ikke været forespørgsel på kasserne.
Tina Ovesen HH19 spurgte om det virkelig kunne være rigtigt, at man ikke kunne give
bestyrelsen gode råd/stille krav til bestyrelsen uden at dette skulle ske skriftligt.
Hertil blev svaret, at hvis det var forslag med økonomiske konsekvenser, så var
bestyrelsen nød til at have disse ønsker/krav skriftlig vedlagt beregninger for
investeringen/ændringen.
Malou Cordius EH 48 håbede, at bestyrelsen indarbejde de på generalforsamlingen
fremsatte forslag.  Hun håbede, at ønskerne blev indarbejdet i det løbende budget for
foreningen.
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Karina Holst EH 4 henvendte sig til Tina Ovesen og Malou Cordius og anførte, at når de
have gode forslag til legepladsen, så kunne hun ikke forstå, at de ikke havde fremsat
dem skriftligt til bestyrelsen, så de kunne have været kommet med til afstemning på
generalforsamlingen.
Lars Østergaard HH51 fremførte, at foreningens hjemmeside bør være mere synlig. 
Dens indhold skal være markedsført bedre.
Jesper Vetter tilføjede, at på foreningens hjemmeside findes deklarationer, budgetter og
regnskaber samt referater for tidligere generalforsamlinger.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden sluttede generalforsamlingen med
at takke for en god debat og en tak til dirigenten for en god ledelse af
generalforsamlingen.  Samtidig blev der gjort opmærksom på fastelavn den efterfølgende
søndag.

            Med venlig hilsen
            Bestyrelsen
            På sit møde efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

                        Formand:                    Jan Hasselgren, EH 66           
                        Næstformand:             Lars Østergaard, HH51
                        Kasserer:                    Helle Munch, EH 57            
                        Grønne områder:        Jesper Vetter, EH 47 
                        Legepladser:               Erik Licht, EH 34                  
                        Veje og stier:               Peter E. Olsen, EH 48              

Vedr. sand i sandkasserne vil dette blive fornyet ca. 1 maj, hvorfor grundejere, der har brug for
sand, gerne må afhente dette fra sandkasserne inden denne dato.


