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GENERALFORSAMLING ONSDAG D. 26. FEBRUAR 2020 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: Ingen. 
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter:   

På valg:  

• Torben Hjørlund HH 48 

• Egon Flodin HH 37 

• Jan Nielsen HH 15  Alle er villige til genvalg. 
Suppleanter:  

• Kathrine Falkensted, EH 68 Villig til genvalg 
• Martin Friis, RUH 89.  Villig til genvalg. 
• Ny 

7. Valg af revisorer:  
• Ib Johansen EH 35   
• Torben Hvid EH 39. Begge er villige til genvalg.  

Valg af revisor suppleant:  

• Trine Rasmussen, EH 41. Er villig til genvalg 
8. Eventuelt. 

 
Der var mødt 51 medlemmer med 34 stemmer. 

Ad 1)    Dirigent: Bestyrelsen foreslog Palle Søgaard, RH 11, der blev valgt. 
 Stemmetællere: Valgt blev Vibeke Eitz EH 78 og Annie Ristorp RUA 45. 
 
Ad 2) Bestyrelsens beretning v/fm. Torben Bo Florin:  
 Bestyrelsens medlemmer blev præsenteret. 
 Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder udover aktiviteter i de forskellige udvalg. 
 

Grønne områder:  Blev passet af B.P. Entreprise med et godt samarbejde. Faste vedligeholdelses omkostninger er faldet med 
godt 10.000 kr. Prisstigninger følger netto-prisindekset mod tidligere 3 %. Der er indgået en 3-årig aftale. 
Udover aftalen er der fjernet 5 store buskadser med tilhørende rodfræsning og græs såning samt flere småopgaver. 

 
Veje og stier:  Der er i 2019 ikke udført nogle større arbejder, da bestyrelsen tager hensyn til, at det koster mange penge bare 
at få maskiner til renovering startet op af diverse firmaer. Så alle opgaver der kunne vente er blevet udskudt til 2020. Vejfonden 
er tilført yderligere kr. 480,- pr. medlem i 2019. 
 
Legepladser: Vi har 3 pladser. I E.H. har der igen været hærværk på gyngerne. Udskiftet. Plantet til på skråningen. 
Gyngestativet i RUA er pillet ned – en stolpe var begyndt at rådne - og nyt opsat.  
 
Nye medlemmer Mindst 11 nye medlemmer er kommet til foreningen i 2019 og har modtaget velkomstmappe og 2 flasker rød-
vin. Der har måske været flere, som vi ikke har fået nogen meddelelse om fra ejendomsmæglerne. 
 
Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde. 
 
Beretningen blev godkendt.     Hele beretningen kan læses på vores hjemmeside. 
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Ad 3) Regnskab: Kassereren forelagde det reviderede regnskab, der blev godkendt efter svar på spørgsmål fra Mogens 
               RUA om posten; gaver og fest samt et spørgsmål vedr. vores forsikringer. 
 
Ad 4) Budget: Kassereren forelagde budgettet, der blev godkendt. Der henlægges 480 kr. pr. parcel til Vejfonden 123.360 kr.  
  
 Kontingent uændret 1.830 kr.  Til betaling den 1. april 2020. 
 
Ad 5) Forslag fra medlemmerne. Ingen. 
 
Ad 6) Valg:  
 Bestyrelsen: Torben Hjørlund, Egon Flodin og Jan Nielsen blev genvalgt. 
 Suppleanter: Kathrine Falkensted, og Martin Friis blev genvalgt Susanne Hagge EH nyvalgt 
 
Ad 7) Revisorer: Ib Johansen og Torben Hvid blev genvalgt. 
 Suppleant: Trine Rasmussen blev genvalgt. 
 
Ad 8) Eventuelt. 
 EH 35; Defekt vejbelysning er længe om at blive lavet efter at man har henvendt sig til kommunen. 
 RH2; Opfordrer bestyrelsen til at kontakte kommunen vedr. de mange grene der ofte ligger på Stomøllevejs 
 Vejbane og fortov. 
 Salgsskilte fra ejendomsmæglere syntes at være til gene for vores medlemmer. Er der nogen regler ? 
  
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
Formanden takkede dirigenten og alle fremmødte for et godt møde. Og så fik vores afgående kasserer og sekretær siden  
 1.9.2005 Hans Dahl nogle gode ord og stor tak for indsatsen samt en lille erkendtlighed med sig hjem fra  
 aftenens generalforsamling og applaus fra de fremmødte medlemmer. 
BoTrygt fonden var mødt op efter invitation og fortalte os, hvordan vi kan sikre vores huse mod indbrudstyve og hjælpe hinanden i vores 

grundejerforening, bl.a. ved at bruge App’en Nabo Hjælp. Opfordrede os til ”hilse-skik” når vi mødtes på vejene. Tyveknægte 
kan ikke lide at blive set og tiltalt. Se film på BoTrygt.dk. 

  
 

Referat:  Egon Flodin.                                     Generalforsamlingen afsluttet kl. 21:15 
 

 

Sand:  Der må afhentes sand fra sandkasserne i uge 18 fra den 27. –30. april. 
 
Email-adresse: Vi håber at de medlemmer som endnu ikke har oplyst deres mailadresse vil gøre det 
Kontingent er sidste betalingsdato den 1. april 2020. Ved senere indbetaling pålægges gebyr. 
 
Benyt vedhæftede Girokort eller der kan indbetales direkte til vores konto 0520 – 321478 med angivelse af adres-
se. 
 
 
Palle Søgaard, RH 11. 
Dirigent 
 
 
 
Torben Bo Florin, RH 13  Torben Hjørlund, HH 48   Berit Madsen, RH 56 
Formand    Grønne områder   Legepladser 
 
 
 
 
Bjarne Hansen, EH 58   Egon Flodin, HH 37   Jan Nielsen, HH 15 
Næstformand    Veje og stier & Sekretær  Kasserer 


