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Referat fra Generalforsamlingen den 18. maj 2008 i Idrætshuset

Der deltog 30 medlemmer i generalforsamlingen og efter at morgenmaden var blevet fordøjet blev 
der valgt:

01.00  Dirigent:
Mikael Togeby blev enstemmigt valgt til dirigent. Mikael takkede for valget.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og derfor 
beslutningsdygtig.

02.00  Formandens beretning:
2.1 Veje: De har det godt. Hvis nogen opdager skader på vejene, bedes dette meddelt til bestyrelsen.

Bevoksningen skal holdes indenfor parcellen. Rabatterne skal holdes fri for beplantning.
02.03 Parkering på rabatter: Når man har mange gæster, er det OK at parkere på rabatterne. 

I øvrigt skal al normal parkering ske inde på selve parcellen. 
Har man flere biler, skal der være plads til dem alle sammen inde på parcellen.

02.04 Dræbersnegle eller iberiske skovsnegle: Moseanden spiser disse snegle, solsorten siges også at 
have fået smag for dem. Under alle omstændigheder bør vi alle hjælpe med at holde bestanden 
nede, hvis det skal nytte noget. Der annonceres meget for fælder og hvor effektive de er, kan jeg 
ikke sige noget om. På vores hjemmeside er der henvisninger til bekæmpelsesmetoder. Der findes
et miljøvenligt middel, som er meget effektivt mod disse plageånder: Ferramol. Så slipper man for 
at have med de slimede bæster at gøre, da de søger væk og dør, når de har spist midlet. Det kan 
bl.a. købes hos NAG i Helsinge. Køber du store mængder kan der opnås en besparelse. 

02.05 Haveaffald. Ordningen kører videre med to afhentninger pr. år. Een i foråret og een i efteråret. Vi 
betaler pr. m3. Man skal sørge for, at affaldet er skåret således, at det fylder mindst muligt. 
Vognmanden har bedt om at der kun lægges en bunke ud pr. parcel. Ellers kan han ikke holde 
prisen. Han har også bedt om at affaldet anbringes sådan på rabatten, at han kan nå den med sin 
kran og sådan at der ikke er grene fra træer, der rager ud over bunken. Der opfordres til, at vi 
benytter den kommunale genbrugs-/affaldsordning på Skærød ved større mængder haveaffald. 
Genbrugsstationen Skærød betaler vi til via ejendomsskatterne.

02.06 Stormskader. Sidste år var der ingen stormskader. Husk alligevel at fælde eller beskære de
største træer i tide, så fremtidige stormskader kan undgås og din nabo kan få lys på sin grund.

02.07 Nybyggeri. Siden sidste generalforsamling er der ikke anmeldt byggeri. På hver parcel er der 
tinglyst pligt til, foruden kommunen, at ansøge grundejerforeningen om byggetilladelse ved både 
nybygning og tilbygning. Dette for at sikre, at området beholder sit præg som harmonisk smukt 
fritidsområde. Manglende tilladelse kan give problemer den dag huset evt. skal sælges.
Der er kommet et nyt bygningsreglement, hvor bl.a. bebyggelsesprocenten er ændret til 15%, 
samtidig er der nye regler for hvad, som indgår i beboelsesarealet.

2.8 Kendelser og deklarationer er lagt ud på foreningens hjemmeside. Disse omhandler dræn, 
vejvedligeholdelse af vores strandadgang via Melbys Vænge og deklarationen vedrørende vores 
område. Hvid du sælger dit hus, så husk at gøre køberen opmærksom på bestemmelserne, da du 
ellers kan blive erstatningsansvarlig.

02.09 Drænsystem. Der er etableret et drænudvalg, hvor vores formand, Peter Riis Hansen, er 
formand. Drænområdet dækker flere grundejerforeningers område. Drænsystemet blev etableret i 
1962 og blev udvidet i 1964. Siden er drænsystemet ikke blevet vedligeholdt og er derfor sandet 
til, så det i en lang periode har haft begrænset virkning. Drænudvalget er nedsat for at vedlige-
holde drænsystemet.
Sidste år var der meget vand, hvilket hjalp os til at få bekræftet, vha. et kraftigt farvestof i vandet 
at hovedledningen virkede. Vandet nede ved Helene Kilde blev smukt grønt!
Drænudvalget har haft en kloakmester til at udbedre og rense drænene på Øllekollegård- og 
Bakkefrydgårdudstykningen. Det blev ikke så dyrt som frygtet, nemlig kun ca. 15.000,- kr. for 
Bakkefrydgård. Beløbet blev lånt af vores grundejerforeningen og bliver tilbagebetalt allerede nu i 
forbindelse med kontingentopkrævningen for 2008. Der er enkelte fejl på drænkortet. 
Hovedsageligt ligger drænledningerne i rabatterne og tæt på skel. Derfor er det vigtigt, at der ikke 
er beplantning med dybe rødder i umiddelbar nærhed af drænledningerne, da rødderne vil finde 
vej ned og blokere gennemløbet. 

2.10 Vejlaug. Breve er tilsendt alle parcelejere af kommunnen vedr. dennes opsigelse af vejvedligehold 
af private fællesveje. Vi står heldigvis selv for vedligeholdelse og brevet kan derfor negligeres. Den
eneste stump vej, dette brev berører, er Melbys Vænge, hvor vi har tinglyst strandadgang. 
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02.11 Stilleveje. Øllekollegård vil gerne have stilleveje. Der er lavet trafiktællinger, som viser meget lille 

trafik. Øllekollegård har ind til videre lagt det hele i mølpose.
2.12 Bemærkninger til beretningen:  Ingen. Beretningen blev godkendt.
03.00  Regnskab:  Renteindtægterne er steget. Vi holder et driftsoverskud på ca. kr. 9.000,-.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
04.00  Kontingent og vejfondsbidrag: Uændret beløb kr. 350 vedtaget.
05.00  Bemyndigelse til udlæg for omkostninger ved reparation og vedligehold af drænsystem

Drænandelene varierer fra grund til grund. Grundejernes bidrag fordeles efter den fordelingsplan, 
som er indeholdt i Landvæsenskendelsen fra 1962. Da drænudvalget er helt uafhængig af 
grundejerforeningerne, kan grundejerforeningen ikke bare opkræve et kollektivt beløb fra alle 
medlemmer. Det vil være imod reglerne. 
Da drænudvalget ikke råder over egne midler, blev der anmodet om at grundejerforeningen stiller 
op til kr.100.000 til rådighed som kortvarigt lån hvis det skulle blive nødvendigt. 
Generalforsamlingen gav sit samtykke til dette, gældende indtil andet bliver besluttet.

06.00  Rykkergebyr ved for sen betaling. Vi har i vedtægterne bestemmelse om inkasso og gebyrer, men
   ville gerne præcisere at der opkræves et rykkergebyr på kr. 100, hvis der bliver rykket mere end en
   gang. Forslaget blev vedtaget.

07.00  Valg af formand: Peter Riis Hansen blev genvalgt.
08.00  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Ved sidste generalforsamling skete der en fejl,

som vi nu skal rette op. 
Næstformanden/sekretæren Gunnar Holm vælges et år tilbagevirkende og et år frem.
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Hougaard blev valgt for 2 år.
Bestyrelsessuppleanter: H.C. Gregersen og Lykke Petersen genvalgt.

09.00  Valg af revisorer og suppleanter: Mikael Togeby og Søren Bindslev genvalgt som revisorer. 
Revisorsuppleanter: Jørgen Boeck og Niels Hein genvalgt.

10.00  Eventuelt: Ingen emner.

Formanden takkede Mikael Togeby for god mødeledelse og de fremmødte medlemmer for udvist god ro og 
orden.

Bestyrelsens sammensætning:
Formand: Peter Riis-Hansen, Skovrankevej 9, 2820 Gentofte
Næstformand/sekretær: Gunnar Holm, Smedievej 47, 3400 Hillerød
Kasserer: Kim Kristensen, Rosenlyparken 51, 2670 Greve
Bestyrelsesmedl.: Jørgen Hougaard, Bakkefrydvej 11, 3220 Tisvildeleje
Bestyrelsesmedl.: Olaf Paulsen, Roskildevej 120, 2000 Frederiksberg

Generelle oplysninger til medlemmerne:

Foreningens hjemmeside:  www.bakkefrydgaard.webbyen.dk

Kontaktside: Du må gerne maile ideer og forslag til foreningen eller nyheder, ulemper, 
stormskader eller andet som med fordel kan bringes på hjemmesiden til 
foreningen.  Egentlig henvendelse til foreningen skal ske på anden måde, da 
postkassen kun tømmes lejlighedsvis og da foreningen desværre ikke har 
resurser til at besvare mailhenvendelser. Bestyrelsen håber på din forståelse 
herfor.

Kontaktside / Nyhedsbreve: På hjemmesidens kontaktside kan man tilmelde sig foreningens nyhedsbreve 
ved at man beder om tilmelding til nyhedsbreve samt oplyser den e-
mailadresse, som nyhedsbrevene skal sendes til.
Herefter bliver nyhedsbrevene sendt ud, når der er nye informationer, der kan 
have medlemmernes interesse.

Ordensreglement. Da flere medlemmer har efterspurgt et eksemplar af dette, deles det ud 
sammen med referatet.
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