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Referat af generalforsamlingen, der afholdtes den 7. maj 2017 i Idrætshuset, 

Tisvilde Bygade 35, 3220 Tisvildeleje 

Der deltog 28 medlemmer. 

1) Valg af dirigent. 

Formanden, Peter Riis-Hansen, 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 2016. 

Formanden bød velkommen – ikke mindst til de nye medlemmer. 

Indledningsvis bad han om, at de medlemmer der endnu ikke havde betalt kontingentet på 400,- 

kr., betalte nu til konto reg. 1551 ktnr.  9122486, så vi ikke skal bruge ekstra arbejde på det og 

opkræve rykkergebyr. 

Inden beretningsaflæggelsen nævnte han enkelte historiske passager tilbage fra foreningens første 

protokol fra 1962. Den stiftende generalforsamling fandt sted på Strandgårdens Feriemotel den 

24. juni 1962. Den gang var udstykningen en bar mark med udsigt til vandet. Det var vanskeligt at 

få træer og andre vækster til at gro. Man var interesseret i at få vejene sat endeligt i stand. Dette 

havde entreprenøren vægret sig i mod, indtil det projekterede drænanlæg var færdiglavet for ikke 

at ødelægge vejene. Der forelå allerede en drænkendelse omfattende de nærliggende 

grundejerforeninger og området ned til Skt. Helene Kilde. Kloakeringen var først færdiglavet i 

1968. 

Dengang var græsslåningen et tilbagevendende problem – ikke mindst fordi det kneb med at få 

slået en stor del af de  ubebyggede grunde. Også græsslåningstiderne var der en del som ikke 

huskede. 

I 1966 fik grundejerforeningen endeligt skøde på vejene. 

Allerede i 1960 kom der en kendelse om, at grundejerforeningen skulle bidrage med 20 % af 

udgifterne til strandtrappen ved Melbys Vænge. Mere om denne strandtrappe under 

dagsordenens pkt. 4. 

Foreningen havde forgæves forsøgt at få adgang til nabogrundejerforeningers strandtrapper. 

Afslutningsvis nævnte han, at der havde været debat om beplantningsbælterne på de tre øst-

vestgående veje. Der er tinglyst en højde på max. 1 meter ud mod vejen fra byggelinjen. Den er 

formentlig en bestemmelse, som ikke vil kunne håndhæves længere. 



Grundejerforeningen Bakkefrydgaard Sommerlag, Tisvilde 

                      www.landligger.dk/bakkefryd 

 2 

Efter dette historiske rids gik han over til de enkelte beretningspunkter. 

Beretningsåret havde ikke budt på de store begivenheder, men han understregede vigtigheden af, 

at foreningens medlemmer levede i fred og fordragelighed med hinanden, hvilket var tilfældet. 

Indbrud havde der ham bekendt ikke været så mange af som i tidligere år. Han opfordrede 

medlemmerne til at holde øje med ubudne gæster og spørge ind til folk, som forekom ukendte.  

Storm og træer. De seneste år havde der ikke været voldsomme storme. Nogle svage træer var 

væltet, men der var de seneste år blevet fældet en del udsatte træer, hvilket var positivt.  

Ansvarsforsikring var som nævnt sidste år, blevet tegnet for at undgå erstatningsansvar for 

foreningen, hvis der skulle opstå skade på personer eller ting, på grund af fx væltede træer eller 

huller i vejene. 

Vejene har det rimelig godt. I 1996-97 blev de hovedistandsat med bitumen, en tyktflydende 

olie/asfalt og herefter nedtromling af sten i vejen. Der blev også lagt en del asfalt til opretning af 

lunker m.v. En del hjørner var blevet forstærkede. Udbedringerne havde kostet omkring 250.000 

kr. 

Han gjorde opmærksom på, at kanterne gerne skulle afstikkes, fx ved brug af skuffejern og at man 

eventuelt kunne hælde kogende vand på ukrudt, som måtte vokse op gennem asfalten. Når jorden 

var blød, især i vinterhalvåret og tidligt forår, skulle man være særligt opmærksom på, at både 

mindre og større køretøjer kunne risikere at sidde fast i rabatten og ødelægge denne. Gør derfor 

også fx håndværkere opmærksomme på, at parkering skal ske i indkørslen. 

Rabatterne gav med jævne mellemrum anledning til spørgsmål. Af hensyn til nye ejere oplyste 

han, at rabatterne tilhører grundejerforeningen. Men vedligeholdelsen påhviler den enkelte 

grundejer mht. græsslåning og renholdelse. Der må ikke ske beplantning eller lægges sten på dem, 

og parkering måtte kun ske ved gæstebud, når der ikke var plads i indkørslen. Der skal altid være 

plads til 2 biler på egen grund. Endelig påpegede han vigtigheden af, at holde udkørslerne mod 

Godhavnsvej udsynsfrie for at undgå ulykker. 

Drænsystemet fungerede nogenlunde, selvom det var over 50 år gammelt. Et udløb ved Skt. 

Helene Kilde var brudt sammen, men skulle nu være udbedret takket være en lokal ildsjæl, der 

havde taget sig af problemerne. 

Grenaffaldsordningen var foreningens største udgiftspost, men også en ordning med stor 

medlemsopbakning. Det var blevet undersøgt, om der kunne findes andre ordninger, fx en løsning 

med fliskompostering. Det havde dog vist sig, at foreningens afhentningsordning forår og efterår 

økonomisk set var konkurrencedygtig. Affaldet bliver komposteret centralt. 

Affaldet betales efter rumfang og vægt. Det var vigtigt, at grenene blev skåret til, så de fyldte 

mindst muligt. Der må kun lægges een bunke. Denne skal gå i højden og ikke i bredden. Det 
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skyldes hensynet til tidsforbruget for vognmanden, der så kan benytte grabben på lastvognen 

uden at skulle flytte støtteben op og ned flere gange ud for den enkelte parcel. Han opfordrede i 

øvrigt medlemmerne til at benytte genbrugspladsen i Skærød mest muligt. 

Græsslåningstiderne blev stort set overholdt og er optrykt nedenfor. 

Ny- og tilbygninger m.v. skal godkendes af foreningen. Der har været nogle stykker, der ikke 

havde givet anledning til problemer. Det var primært afstand til skel og højde samt skure og 

tilbygningers harmoni med det bestående byggeri, der blev vurderet. Særligt om et større byggeri 

på N.P. Nielsens Vej, havde han af bygherren fået oplyst, at byggeriet skulle blive endeligt færdigt 

inden sommerferien. 

Grib Spildevand havde fået foret sine kloakrør de fleste steder, så udløb i jorden og 

vandindtrængning i rørene ikke burde kunne ske. Samtidig ville det også sætte en stopper for 

rotters ind- og udtrængning i rørene. 

Der var et problem med kloakledningerne fra ejendommene og ud til vejens kloakledning. En TV-

inspektion var en mulighed for den enkelte grundejer, men det var en lidt dyr løsning. Grib 

Spildevand overvejede en løsning, så man mod et fast beløb kunne få en entreprenør til at 

undersøge en vej eller et kvarter ad gangen. Det var dog uvist, om en sådan ordning ville blive til 

noget. 

Over halvdelen af de mængder af vand, som selskabet modtager til rensning stammede ikke fra 

spildevandsudledninger. Selskabet ville derfor undersøge, om der er huse med ulovlige dræn eller 

regnvandsudledninger til kloakken. 

Tip kommunen er en app, som man med fordel ville kunne anvende, hvis man fx opdagede et 

stort hul på en kommunevej, da kommunen kun i begrænset omfang kontrollerer vores veje. 

Vejby Vandforsyning, www.vandforsyningen.dk leverer os rimeligt godt og billigt vand. Det er 

spildevandsafledningen – ikke vandforsyningen, der koster. Han opfordrede til at kontrollere 

målerne, så de ikke snurrede rundt, når der ikke var åbnet for hanerne. Så kan det være et toilet, 

der løber eller et brud på stikledningen, og det kan blive dyrt. Man burde også lukke for hanen i 

målerbrønden, hvis man var væk i længere tid. Vandværket vil i år og næste år etablere nogle 

sektionsmålere, så man kan afgrænse, hvor et eventuelt brud er sket, og undlade at sende SMS 

beskeder til alle, men kun dem i det berørte område. 

Elmålere er blevet udskiftet hos de fleste i grundejerforeningen. Når et helt kvarter har fået ny 

måler, vil det være slut med at aflæse den til elselskabet, da det vil ske løbende over nettet. Man 

vil også selv kunne fjernaflæse sin måler. 

Landliggersammenslutningen, der har sommerhusforeninger som medlemmer, varetager vores 

interesser over for kommunen om bl.a. vejvedligeholdelse, kystsikring, affaldsafgift, 
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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. 

Naturrum ved parkeringspladsen. Afslutningsvis orienterede han om, at der på den ikke-

asfalterede del af parkeringspladsen i Tisvildeleje var bygget et såkaldt naturrum. Det har toiletter 

og nogle mindre rum, som kan benyttes af fx skoler, børnehaver, motionister og naturelskere. De 

skulle også kunne lejes af foreninger til mindre møder og sammenkomster. Der tales om at 

tilknytte en mobil sauna om vinteren til brug for vinterbadere. Det er Erhvervsforeningen - som 

efter aftale med Naturstyrelsen – får ansvaret for driften af huset. 

Beretningen blev herefter sat under debat. Der var ingen indlæg. 

Dirigenten kunne således konstatere, at beretningen var godkendt. 

3) Forelæggelse af foreningens regnskab for år 2016. 

Kassereren gennemgik regnskabet og havde ikke mange bemærkninger til regnskabet. På 

forespørgsel fra Kim Kristensen, N.P. Nielsens Vej 8, oplyste han, at enkelte poster var anderledes 

posteret end i sidste regnskab, herunder de særlige drænfondsmidler. Kontingentforøgelsen på 50 

kr. pr. parcel og drænfondsbidragene (forskellige for de enkelte parceller) havde indebåret den 

største fremgang i overskuddet. Egenkapitalen var steget med ca. 10.000 kr. til i alt 420.000 kr. 

Han benyttede lejligheden til at bemærke, at der var alt for mange medlemmer, nemlig ca. 25, der 

endnu ikke havde indbetalt årskontingentet på 400,00 kr. for år 2017. 

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var flere bemærkninger til årsregnskabet, og at det var 

godkendt med akklamation. 

4) Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af kontingent- og vejfondsbidrag for år 2018 til kr. 

400,-, og om tilslutning og betaling til trappelag vedr. Melbys Vænge. 

Dirigenten kunne konstatere, at forsamlingen havde godkendt kontingentet for 2018 til uændret 

400,- kr. 

Formanden redegjorde for sagen vedrørende strandtrappen i Melbys Vænge. 

Kommunen har altid vedligeholdt trappen siden opførelsen i 1957, og der er sat et skilt op nede 

ved stranden, hvor der står ”Offentlig trappe”. I år har kommunen valgt at sige fra. Problemet er, 

at det sidste uasfalterede stykke af vejen hen mod trappen tilhører en privat grundejer, der ikke 

har noget mod, at hans stykke bliver benyttet af andre. Han har ikke selv nogen interesse i 

trappen. Han er ikke nabo til den. 
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Formanden ville forsøge at få kommunen til at omgøre beslutningen. Der var næppe noget juridisk 

at gøre. Hvis det ikke lykkedes, ville han bede om forsamlingens tilslutning til at betale for 

vedligeholdelse af trappen sammen med andre interessenter/grundejere i et trappelav. Han 

mente, at det næppe ville beløbe sig til mere end kr. 100-200 pr. medlem. 

Han mente, at det er væsentligt for foreningens medlemmer at kunne råde over en trappe, både 

af praktiske og økonomiske grunde. Det ville være ”træls”, hvis trappen skulle ophøre. 

Fritze Hedemann, Kløvervej 2, var positivt indstillet, og spurgte, om der skulle en nøgle til en 

sådan trappe.      

Formanden forventede, at det som udgangspunkt i givet fald ville være en trappe som hidtil uden 

nøgle. Han sagde om det økonomiske, at der - hvis der var tale om væsentligt større beløb end det 

oven for nævnte estimat – ville være tale om en ny sag. 

Dirigenten hørte en positiv opbakning til, at bestyrelsen kunne gå videre med sagen efter de 

nævnte retningslinjer, herunder til at indgå i en aftale inden for ovenanførte økonomiske 

rammevilkår. 

5) Valg af kasserer. 

Dirigenten kunne konstatere, at Günter Englmayer, Kornvej 12, var genvalgt. 

6) Valg af 1 medlem til bestyrelsen samt 2 bestyrelsessuppleanter. 

Dirigenten kunne konstatere genvalg af H.C. Gregersen, Bakkefrydvej 16, som bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen havde indstillet nyvalg af Annette Dindorp, N.P.Nielsens Vej 4, og nyvalg af Charlotte 

Friis, Kløvervej 7, som bestyrelsessuppleanter. Begge blev valgt. 

7) Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse 

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

Stokkevej 23, som revisorer. Hun kunne endvidere konstatere genvalg af revisorsuppleanterne Lis 

Trøst, Kornvej 7, og  Michael Max Nielsen, N.P. Nielsens Vej 13. 

Formanden oplyste, at bestyrelsen havde fået et venligt tilsagn af Karsten Dindorp, N.P. Nielsens 

Vej 4, som webmaster. 

8) Eventuelt.  

Formanden oplyste, at Kim Kristensen. N.P. Nielsens Vej 8, havde fremsendt følgende: 

”Tisvildeleje, 9. april 2017 

Jeg vil gerne foreslå Grf. Bakkefrydgård, at foreningens regnskab lægges på foreningens 

hjemmeside, når det er godkendt på generalforsamlingen. 
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Det vil give en nemmere adgang til regnskabet for dem, som har interesse i det. Foruden 

medlemmer er det interesserede købere, ejendomsmæglere og advokater.” 

Forslaget er fremsendt rettidigt pr. mail. Men formalia er ikke overholdt, i det det efter 

grundejerforeningens vedtægt skal fremsendes ved anbefalet skrivelse til formanden. 

Det kan derfor ikke medtages som et forslag, som der kan stemmes om, hvorfor det medtages her 

under punktet ”Eventuelt”. 

Kim Kristensen har tidligere fremsat forslaget i bestyrelsen, da han var medlem der. Her blev det 

nedstemt. Spørgsmålet er ikke et generalforsamlingsanliggende, men henhører efter bestyrelsens 

opfattelse under dennes kompetence. 

Bestyrelsen ønsker ikke, at alle og enhver har adgang til foreningens regnskab. Det vil åbne op for 

hacking, henvendelser fra allehånde investeringsfolk med ideer til investeringer. 

Ejendomsmæglere og advokater kan få oplysninger fra sælger eller ved henvendelse til 

foreningen. Alle medlemmer får tilsendt regnskabet og kan nu også få det elektronisk, hvis vi har 

medlemmets e-mailadresse. Man kunne også blive erstatningsansvarlig, hvis man ikke 

vedligeholdt en hjemmeside.  

Kim Kristensen fandt, at generalforsamlingen var foreningens højeste myndighed, og at det i 

øvrigt var helt normalt, at et foreningsregnskab i andre grundejerforeninger var lagt ud på nettet. 

Han stod fortsat uforstående over for bestyrelsens vægring. 

Lindholm, N.P.Nielsens Vej 2, undrede sig over, at bestyrelsen ikke ville anvende nettet begge 

veje. 

Jørgen Bøeck, Bakkefrydvej 27, var enig i, at det var et bestyrelsesanliggende 

Formanden afsluttede debatten med at nævne, at udover bestemmelsen i vedtægterne, er det på 

foreningens hjemmeside oplyst, at en egentlig henvendelse ikke kan ske via hjemmesiden af bl.a. 

praktiske og ressourcemæssige grunde.  

Formanden nævnte, at han havde fået henvendelser fra medlemmer der ind i mellem følte sig 

generet af støj i form af boldspil - især mod væg  - samt af musik for åbne vinduer. Han opfordrede 

til, at medlemmerne havde naboerne i tankerne, når der skete sådanne aktiviteter. Også i uge 29, 

hvor der er Musik i Lejet og hvor huset måske er lånt ud til ungdommen. 

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: 



Grundejerforeningen Bakkefrydgaard Sommerlag, Tisvilde 

                      www.landligger.dk/bakkefryd 

 7 

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 til lørdag kl. 9.30 – 12.30 og 14.30 – 18.00, søn – og helligdage 9.30 – 12.30 

Referent: H.C. Gregersen, den 11. maj 2017.   


