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             GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEFRYDGÅRD SOMMERLAG, TISVILDE 

                                                     www.landligger.dk/bakkefryd 

Husk venligst at betale kontingent 400,00 kr. reg.nr. 1551 kontonr. 9122486. 25 ejere har desværre glemt 

det nu pr. 24. maj.  

 

Referat af generalforsamlingen, der afholdtes den 6. maj 2018 i Sankt Helene Centret, 

Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje. 

Der deltog 29 medlemmer.  

Formanden Peter Riis-Hansen bød velkommen – ikke mindst til nye medlemmer. Han præsenterede 

bestyrelsen. 

De fremmødte medlemmer præsenterede sig kort med navn, adresse og hvor når de var flyttet hertil.  

1) Valg af dirigent 

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Eva Helene Olsen, Bakkefrydvej 35. 

Dirigenten blev valgt med akklamation og takkede for valget. Hun konstaterede, at indkaldelsen var sket 

rettidigt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 

2) Formanden aflægger beretning for år 2017 

Indledningsvis nævnte han, at indkaldelsen var tapet, da Günter forsigtigt havde måttet åbne alle 

kuverterne for at indlægge Kim Kristensen forslag, da Kim Kristensens forslag kom frem efter at alt var 

trykt, kuverteret og frankeret. Også dagsordenen var trykt, og forslagene er derfor ikke særlig nævnt. Kims 

forslag medtages under nyt pkt. 5). 

Om Tisvilde generelt nævnte han, bl.a. at molen ved lejet nu var færdigrenoveret og ville blive indviet af 

borgmesteren Kristi Himmelfartsdag, den 10. maj. På denne dag ville der i øvrigt blive afholdt en række 

arrangementer, også i den nyrenoverede Tisvilde Kro. 

Herefter gennemgik han sine beretningspunkter vedrørende grundejerforeningen. 

Indbrud havde der ham bekendt ikke været så mange af i beretningsåret. Som tidligere opfordrede han 

medlemmerne til at være årvågne og eventuelt tage numre på mistænkeligt forekommende biler i 

området. Han advarede mod at have kostbare ting stående, herunder fx arkitektmøbler. 

Storm og træer havde ikke givet anledning til problemer det seneste år. Der havde ikke været voldsomme 

storme, og en del udsatte træer var blevet fjernet af grundejerne. Han oplyste, at Tisvilde Anlægsgartneri 

ved tidligere lejligheder havde været i stand til at rykke hurtigt ud, når træer var væltede. 

http://www.bakkefrydgaard.dk/
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Ansvarsforsikring var tegnet af bestyrelsen, da man ville gardere sig mod et erstatingskrav, hvis personer 

eller ting kom til skade som følge af fx væltede træer eller huller i vejene. 

Vejene havde det rimeligt godt. I 1996-1997 var de blevet hovedistandsat med bitumen – en tyktflydende 

olie/asfalt – og småsten der herefter var blevet nedtromlet i asfalten. Adskillige ton asfalt var blevet lagt ud 

til udjævning af vejene. Endelig var en del vejhjørner blevet forstærket – alt i alt var der ofret ca. 250.000 

kr. 

Rabatterne tilhører grundejerforeningen. Der betales ikke ejendomsskat af dem, men de skal vedligeholdes 

af den enkelte grundejer mht. til græsslåning og renholdelse. Der må ikke foretages beplantning eller 

lægges sten på dem, ligesom parkering kun må finde sted ved gæstebud. Der skal altid være plads til 

parkering af 2 biler på egen grund. Rabatten skal afskæres ved vejkanterne, så der forhindres græs på 

vejbanen. Specielt nævnte han, at grundejere med hjørnegrunde sørgede for, at der ikke var beplantning, 

der tog udsynet fra vejkryds og udkørsler, specielt til Godhavnsvej. 

Drænsystemet har ikke givet udgifter i beretningsåret. 

Grenaffaldsordningen er foreningens største udgift. Den har stor opbakning blandt medlemmerne, og 

affaldet komposteres centralt. Det er vigtigt at skære grenene til, så de fylder mindst muligt og er lette at 

læsse med grabben fra lastvognen. Der betales efter rumfang og vægt. Der må lægges én bunke pr. parcel, 

og det er vigtigt, at denne mere går i højden end i bredden. Vognmanden skal helst kunne tage så meget ad 

gangen, så lastvognens støtteben ikke skal hæves og sænkes mere end nødvendigt. Meget små portioner 

kan måske efter aftale med naboen lægges i dennes bunke eller gemmes til næste afhentning. 

I øvrigt henviste han til at anvende genbrugspladsen i Skærød mest muligt. 

Græsslåningstiderne overholdtes af de fleste (og er optrykt nederst i referatet). 

Nybygninger og tilbygninger mv. skal godkendes af foreningen. Der har været nogle stykker, og en enkelt 

har givet anledning til en nærmere undersøgelse, som endnu ikke er afsluttet. Det er primært afstand til 

skel og højde, der ses på. Men også til, om skure og tilbygninger er harmoniske i forhold til det eksisterende 

byggeri. 

Rådyrene bor her fast og glæder sig over især nyplantninger og friske skud. Det er svært at finde en god 

løsning, men et højt trådhegn om planten kan hjælpe. 

Strandtrappen Melbys Vænge blev - som omtalt i beretningen for 2016 - tidligere vedligeholdt af Gribskov 

Kommune. Det er den ophørt med, og det er ikke lykkedes at få den til at omgøre beslutningen. 

Trappen ligger på matr.nr. 12k, som omfatter stien hen til trappen, skrænten hvor trappen ligger og et 

større areal, som fører vest over til Ndr. Strandvej 10, som ejes af Peter Helm. Denne parcel ligger ikke 

direkte op til trappen, da Melbys Vænge 7 ligger mellem trappearealet og Ndr. Strandvej 10. 

Sidste sommer blev der afholdt et møde på Sankt Helene Centret om strandtrappen, hvor der deltog ca. 

100 personer. Alle disse var interesserede i at beholde trappen. Der blev nedsat et trappelagsudvalg 

bestående af repræsentanter for Melbys Vænge, en fra Godhavn Grundejerforening, en fra Tisvildegårdens 

Grundejerforening og en fra Bakkefrydgård Sommerlag, hvor formanden er repræsentant. 
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Tanken var en åben trappe, hvor medlemmerne af laget er de nævnte grundejerforeninger samt eventuelle 

enkelte nærliggende grundejere. 

Peter Helm ønsker at forhandle og træffe aftale med én part, og det er Melbys Vænge Grundejerforening  

(MVG). Herefter må MVG træffe aftale med de øvrige grundejerforeninger om trappen/trappelauget. 

Trappelaget/arbejdsgruppen har arbejdet flittigt med henblik på dialog om den fortsatte adgang til og 

vedligeholdelse mv. af strandtrappen og udarbejdelse af aftaler. 

Arbejdsgruppen er blevet forelagt et tilbud om fortsat adgang til strandtrappen via en aftale med MVG, og 

der er dialog om dette og vilkårene. Formanden må desværre bede om tålmodighed og respekt for, at vi 

færdiggør denne dialog, før vi kan komme tilbage med noget mere konkret. 

Tisvildegården har oplyst, at de er i gang med at indhente juridisk bistand til afklaring af deres retsstilling. 

Det er ikke der, vi er lige nu. Vi søger en forhandlingsløsning. 

Der kan der muligvis blive tale om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i vores 

grundejerforening. 

Grib Spildevand vil opsætte ikke mindre end 1000 stk. rottefælder i kloaksystemet, primært hvor de største 

problemer er. Fælden dræber rotten og slipper herefter kadaveret fri, hvorefter det løber ud sammen med 

andet affald i kloakken. En stor del af etablering af fælderne finansieres af kommunen, mens 

driftsomkostningerne kommer til at blive betalt ved det bidrag, vi betaler over skatten til rottebekæmpelse. 

Grib Spildevand gør stadig en del ud af at undersøge, om der er huse med ulovlige udledninger af fx 

regnvand til kloakken eller dræn, som er koblet til. Det er for at undgå, at kloakkerne løber over ved kraftigt 

nedbør og i øvrigt for at belaste kloakrensningssystemerne mindre. Det er ganske voldsomme mængder, 

som vandselskabet modtager til rensning, og som ikke stammer fra vores almindelige spildevandsudledning 

– over halvdelen. 

Tip kommunen er – som han også nævnte det foregående år – en app, som han opfordrede til at bruge, 

hvis man fx opdager et stort hul i vejen. Kun sjældent kører kommunen rundt og kikker på vejene – og slet 

ikke på de private veje. Disse veje må beboerne selv ordne. Og det er ikke nemt for beboerne, hvor der ikke 

er en grundejerforening 

Vejby Vandforsyning – www.vandforsyningen.dk - leverer godt og billigt vand til foreningens medlemmer. 

Det er betalingen til Grib Spildevand, der koster. Han opfordrede til jævnligt at kontrollere målerne for at se 

efter, at viserne ikke snurrer rundt, når der ikke tappes vand. For så kan det være brud på stikledningen 

eller et toilet, der løber, og det kan blive kostbart for den enkelte grundejer. 

Vandværket satser på at etablere fjernaflæste målere inden for nogle år. Herefter vil målerne kunne 

aflæses direkte hos vandværket og af den enkelte forbruger. Ved et problem om for højt forbrug vil den 

enkelte forbruger kunne kontaktes direkte. 

Elmålerne er blevet udskiftet, så de nu fjernaflæses. Den enkelte forbruger kan også følge sit forbrug på 

nettet. Koder til aflæsningen fremgår af elregningen. Hvis et HPFI-relæ er slået fra, så huset fx pludselig står 

uden opvarmning i vinterhalvåret, kan det aflæses på manglende forbrug af strøm. 

http://www.vandforsyningen.dk/
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Landliggersammenslutningen har sommerhusforeninger som medlemmer. Den varetager vore interesser 

over for kommunen om bl.a. vejvedligeholdelse, kystsikring, affaldsafgift, oversvømmelser, kollektiv trafik, 

trafiksikkerhed, Grib Vand kundeforum og renovationsafgifter. Nye planer om kystsikring, og diskussion om 

værdien af sandfodring og andre aktiviteter kan der læses om på www.landligger.dk 

Musik i lejet (dettes gæster og andre støjforurenere i udstykningens huse) kan være stærkt generende, og 

han oplyste, at bestyrelsen ikke kan påtage sig at dæmpe gemytterne. Naboerne må selv søge at dæmpe de 

typisk natlige aktive gemytter, der sjældent tørster, men ofte er pæne unge mennesker, der godt kan lytte 

til en, men som måske skal have gentaget henvendelsen. Og forældre opfordres til at hjælpe med, at holde 

lydniveauet nede. Man kan jo ringe til festdeltagerne, hvis man ikke er i huset.  

Han afsluttede beretningen med at nævne, at der var kommet en ny lov om persondata, som ikke var 

problematisk i forhold til hvad vi registrerer om den enkelte, (navn, adresse, sommer- og helårsadresse, tlf. 

nummer, mailadresse, kontingentbetaling, byggetilladelser og henvendelser vedrørende ejendommen),  

men at der er en hel del noget tung formalia, der skal formuleres og lægges på hjemmesiden. 

Beretningen blev herefter sat under debat. 

Kim Kristensen, N P Nielsens Vej 8, roste bestyrelsen for det nye velkomstbrev på hjemmesiden, og 

efterlyste et selvstændigt punkt om snerydning. 

Niels Lindholm, N.P. Nielsens Vej 2, undrede sig over, at bestyrelsen henholdt sig til vedtægtens 

formulering om kravet om fremsendelse af forslag ved anbefalet post, når man ikke fulgte vedtægtens 

bestemmelse om, at næstformand og sekretær skulle være en og samme person. 

Formanden svarede, at man med hensyn til bestyrelsens sammensætning havde valgt at være pragmatiske, 

når det ikke kunne lade sig gøre, at det var den samme person.  

Pia,  Bakkefrydvej 8, var med for første gang og udtrykte, at hun var positivt indstillet og fuld af fortrøstning 

over for bestyrelsens behandling af adgangen til trappen ved Melbys Vænge, som var af stor betydning for 

grundejerforeningens medlemmer. Hun havde fuld forståelse for, at der var tale om en vanskelig sag. 

Annette, Bakkefrydvej 9, udtrykte også ros til bestyrelsens behandling af sagen og spurgte til 

vedligeholdelsen af trappen. 

Formanden sagde, at man gjorde, hvad man kunne for at nå et resultat, og at vi fandt det særdeles 

betydningsfuldt for os alle, at bevare trappen med adgang for os. Hvad angik trappens vedligeholdelse, 

nævnte han, at den blev vedligeholdt, men at der var udfordringer sådan som situationen stod nu. Men der 

bliver holdt et vist øje med dens tilstand. 

Dirigenten kunne konstatere, at debatten herefter var udtømt, og at beretningen var godkendt af 

forsamlingen. 

3) Forelæggelse af foreningens regnskab for år 2017 

Kassereren gennemgik regnskabet og havde ikke mange bemærkninger til det. Han oplyste, at man 

sluttede med et lille underskud på ca. 1.000 kr. Han understregede, at der endnu manglede årskontingenter 

http://www.landligger.dk/
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for 2018 fra 30 medlemmer (dog ikke fra nogen af de tilstedeværende!) På forespørgsel om betaling 

gennem PBS oplyste han, at det var dyrt og lidt omstændeligt, i betragtning af, at vi kun skal have 

betalinger en gang om året. 

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var flere bemærkninger til regnskabet, der herefter var godkendt. 

4) Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af kontingent- og vejfondsbidrag for år 2019 til kr. 400,00. 

Bekræftelse af beslutning om tilslutning/etablering og betaling til trappelag vedr. strandtrappen Melbys 

Vænge. Beløbet ligger ikke fast, men anslås til omkring 200,00 kr. årligt (pr.parcel), hvis en forligsmæssig 

ordning forhåbentlig opnås. 

Dirigenten kunne konstatere, at forsamlingen havde godkendt kontingentet for 2019 til uændret 400,00 

kr., og at bestyrelsen havde fået mandat til at indgå aftale om strandtrappen til trappelaget om betaling af 

200,00 kr. pr. parcel årligt. (en ordning kan blive anderledes) 

Nyt 5) Forslag fra Kim Kristensen, N.P. Nielsens Vej 8, om 1) mail som gyldig kommunikationsform på 

samme måde, som post modtaget via postvæsenet og 2) fremlæggelse af foreningens regnskab på 

foreningens hjemmeside, når det er godkendt af foreningens revisorer. 

Kim Kristensen oplyste, at hans forslag 1) sidste år var blevet afvist, fordi han ikke havde overholdt formalia 

ved at fremsende forslaget ved anbefalet post. Det var ikke tidssvarende, at forslag ikke kunne fremsendes 

via mail. 

Han opfordrede bestyrelsen til at oplyse den mailadresse, som medlemmerne skal bruge, på hjemmesiden, 

og at bestyrelsen opfordres til at få vedtægterne gjort aktuelle på dette punkt, herunder navnlig 

bestemmelsen om fremsendelse af forslag i vedtægternes § 6, afsnit 4, til generalforsamlingen. 

Formanden sagde, at bestyrelsens medlemmer arbejdede frivilligt og i øvrigt bruger rigtig meget tid til at få 

det hele til at løbe glat. Bestyrelsens medlemmer er langt fra særligt IT kyndige. At forslag til 

generalforsamlingen skal sendes anbefalet, er for at beskytte os mod, at der kommer forslag i tide og utide, 

hvilket kan være ret arbejdsbelastende. Man har måske været lidt for fokuseret på et forhold, og når man 

så skal den besværlige vej med et anbefalet brev, falder man fra. I øvrigt har det ikke været et problem. At 

tale om tingene klarer som oftest sagen.  Man må gerne maile ideer og forslag til foreningen eller nyheder, 

ulemper eller andet, og som måske også med fordel kan bringes på foreningens hjemmeside. Mails fra 

ejendomsmæglere bliver også besvaret. Mails til grundejerforeningen kan sendes til kp.rh2820@gmail.com 

Bestyrelsen kunne ikke tilslutte sig forslaget. 

Debatten viste, at der i og for sig var forståelse for forslaget, og at nogle følte, at man blev sat i en lidt pinlig 

situation, når man på den ene side syntes, at forslaget var rigtigt, men på den anden side fandt, at man 

havde en bestyrelse, hvis arbejde der kun var ros over for. Flere medlemmer gav udtryk for, at man spildte 

sin tid med debatten, når der ikke var noget behov. 

Dirigenten kunne efter en håndsoprækning konstatere, at forslaget var faldet. 

mailto:kp.rh2820@gmail.com
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 Kim Kristensen stillede forslag 2) om fremlæggelse af foreningens regnskab på hjemmesiden, for at 

medlemmerne og andre interesserede – som det var tilfældet i andre grundejerforeninger - nemmere 

kunne finde foreningens regnskab. 

Formanden fandt som mangeårig bankadvokat, at der kunne være en risiko for misbrug, som var unødig, 

og at der heller ikke her var noget behov. Der havde aldrig været nogen henvendelse om regnskabet alene. 

Der var ikke nogen grund til at udsætte sig for bedrag. Vi kunne godt lægge regnskabet på hjemmesiden, 

men måtte så indføre en nøgle ordning så vi vidste, hvis der var udenforstående der søgte oplysninger og 

hvem de var. Og som tidligere nævnt var bestyrelsen ikke særligt IT-updaterede og ville have brug for særlig 

assistance, hvis en nøgle ordning skulle indføres. Alle medlemmer får tilsendt regnskabet med post eller 

mail. Og ved mail kam man selv lægge det i en mappe, så det er tilgængeligt. Ejendomsmæglere og 

advokater, som medvirkede ved en handel, kunne mod et beskedent beløb få udleveret oplysninger om 

ejendommene, men som regel sørger sælger selv for at dette sker. Det må være op til bestyrelsen at 

bestemme, hvad der skal på hjemmesiden. 

Bestyrelsen kunne derfor ikke tilslutte sig forslaget.  

Debatten viste ikke nogen opbakning til forslaget, og Kim Kristensen blev af et medlem kritiseret og 

irettesat for manglende god debattone og et ønske om at promovere sig selv. 

Dirigenten kunne efter en orienterende håndsoprækning konstatere, at forslaget ikke burde fremmes af 

bestyrelsen. 

6) Valg af formand (i indkaldelsen 5)) 

Dirigenten kunne konstatere genvalg af formanden, Peter Riis-Hansen, N.P. Nielsens Vej 17. 

7) Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen samt 2 bestyrelsessuppleanter (i indkaldelsen 6)) 

Dirigenten kunne konstatere genvalg af Nils Hein, N.P. Nielsens Vej 9, og af Bent Johannsen, Kløvervej 4, 

som bestyrelsesmedlemmer. Ligeledes kunne hun konstatere genvalg af Anette Dindorp, N.P. Nielsens Vej 

4, og af Charlotte Friis, Kløvervej 7, der begge havde erklæret sig villige til genvalg som 

bestyrelsessuppleanter. 

8) Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse (i indkaldelsen 7)) 

Dirigenten kunne konstatere genvalg af Mads Houman, N.P. Nielsens Vej 19, og af John Groth, Stokkevej 

23, som revisorer. Ligeledes kunne hun konstatere genvalg af Lis Trøst, Kornvej 7, og af Michael Max 

Nielsen, N.P. Nielsens Vej 13, der begge havde erklæret sig villige til genvalg som revisorsuppleanter. 

Formanden oplyste, at bestyrelsen havde peget på Karsten Dindorp, N.P. Nielsens Vej 4, som webmaster. 

Han havde erklæret sig villig hertil. 

9) Eventuelt 

Kim Kristensen opfordrede medlemmerne til at stille overskydende havefrugt ud på rabatten. Det var hans 

erfaring, at der ikke gik ret lang tid, før andre havde taget den. 
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Dirigenten kunne herefter konstatere, at dagsordenen var udtømt og takkede de fremmødte medlemmer 

for god ro og orden. 

Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse og bestyrelsen for et godt samarbejde. 

Bestyrelsens sammensætning: 

Formand: Peter Riis-Hansen, Skovrankevej 9, 2820 Gentofte 

Næstformand: Nils Hein, Helsinkigade 20, 6., dør 2, 2150 Nordhavn 

Kasserer: Günter Englmayer, Belvederevej 12 B, 4.th., 3000 Helsingør 

H.C. Gregersen, Valby Langgade 9, 2500 Valby 

Bent Johannsen, General Bahnsons Vej, 16, 1.th., 2000 Frederiksberg 

 

 

Græsslåningstider: Mandag – lørdag kl. 9.30-12.30 og 14.30-18.00, søn – og helligdage 9.30 – 12.30. 

 

 

Referent: H.C. Gregersen, den 9. maj 2018. 


