
GRUNDEJERFORENINGEN

 BAKKEFRYDGÅRD SOMMERLAG

 TISVILDE

www.bakkefrydgaard.dk

Referat af generalforsamlingen, der afholdtes søndag den 31. maj 2015 i Sankt Helene Centret, 
Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje.

Der deltog 24 medlemmer. Formanden bød særligt velkommen til nye ejere. Der havde været 6 ejerskifter i 
foreningen siden sidste generalforsamling.

1) Valg af dirigent

Formanden, Peter Riis-Hansen, foreslog på bestyrelsens vegne Nils Hein, N.P. Nielsens Vej 9.

Dirigenten blev valgt med akklamation og takkede for valget. Han konstaterede, at indkaldelsen var sket 
rettidigt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2) Formanden aflægger beretning for år 2014

Formanden konstaterede, at det havde været et fredeligt år. Foreningens medlemmer lever i 
fordragelighed, hvilket var en god ting, som man måtte værne om.

Der havde desværre været en del tyverier i den senere tid omfattende især arkitektmøbler, finere 
porcellæn og selv ældre radio- og fjernsynsapparater. Vi kan ikke stille noget op mod det. Men møbler fra 
lavprisvarehuse stod nok ikke så højt på indbrudstyvenes liste. I den forbindelse opfordrede han til nabo-
overvågning, og til at spørge ind til eventuelle fremmede om, hvad de laver. Det har før resulteret i en 
hurtig afgang fra adressen. Gardiner, der usædvanligt er trukket for, kan også være en indikation på, at der 
er noget galt.

Der havde været nogle stormskader i 2014, hvor træer er væltet og er faldet uheldigt, men ham bekendt 
uden de helt store skader – fortrinsvis mindre skader på garager og hegn. Ved at fælde i tide, kan man selv 
– og ikke Allan og Bodil og deres efterkommere – bestemme, hvor et træ skal lægges.

Vejene har det rimeligt godt. Dog kan rødder fra store træer ved stikvejene skabe revner i asfalten. Særlig 
slemt er det på Rørkæret, hvor skaden er sket. Den er ikke blevet mindre af, at der ligger meget nedfald fra 
træerne, som asfalten ude i kanterne ikke kan lide. Han forventede, at skoven ved Rørkæret ville blive 
ryddet i nær fremtid. Han opfordrede til, at man holdt vejkanterne fri for nåle og blade, når de ikke blev 
blæst væk af vinden, og til at fjerne græs og andet, der voksede op gennem asfalten, eventuelt gennem 
anvendelse af kogende vand. Vejene var dyre at vedligeholde. En nybelægning ville koste en nærliggende 
grundejerforening, Dyrekærgård, ca. 2 mill. kr. efter indhentet tilbud. Deres kontingent til 
grundejerforeningen androg for tiden 2.000 kr. om året. I vores forening kunne vi glæde os over en formue,
selv om det ikke ville være tilstrækkeligt til en totalistandsættelse.
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Sidste år havde han nævnt, at Godhavn Grundejerforening førte retssag mod en grundejer, der i mere end 
tyve år havde haft en hæk plantet på græsrabatten og benyttet arealet som en del af sin have. 
Grundejerforeningen havde nu tabt sagen både i by- og landsret, da grundejeren havde vundet hævd på 
arealet. Sagen havde kostet den pågældende forening 175.000 kr. Han opfordrede på den baggrund 
foreningens medlemmer til at holde deres beplantninger inden for egen grund, så bestyrelsen ikke skulle 
ud på den lidet attraktive opgave at besvære sig. Formanden ville gerne kontaktes, hvis et medlem ikke 
kunne finde ud af, hvor skellet gik. Der, hvor der er elkasser, står disse oftest i skellet, hvis man ikke kunne 
finde skelpælen, der typisk var en jernstang, som havde gravet sig ned i jorden.

Rabatterne tilhører grundejerforeningen, og er fritaget for ejendomsskat. Men vedligeholdelsen påhviler 
den enkelte ejer mht. græsslåning og renholdelse. Og der må ikke foretages beplantning eller lægges sten 
på dem, ligesom parkering kun må finde sted ved gæstebud. Det var vigtigt at holde udkørslerne mod 
Godhavnsvej udsynsfrie for at undgå ulykker.

Drænsystemet fungerer nogenlunde, selvom de er 40-50 år gamle.  Et udløb på stranden ved Skt. Helene 
Kilde er brudt i stykker umiddelbart ved en brønd, så vandet er løbet ud på indersiden af den store 
betonmur dernede. Formanden havde bedt kommunen og et kystbeskyttelseslag om at arbejde på sagen.

På Bakkefrydvej var der for nogen tid siden et stort hul, forårsaget af et mast drænbrøndsdæksel. Det var 
blevet udskiftet og gennemskyllet for ca. 8.000 kr. I 2016 må man forudse at skulle betale et ekstra 
drænbidrag på ca. 100 kr. pr. parcel, ligesom man havde gjort i 2008.

Grenaffaldsordningen var den største udgiftspost for foreningen. Efter at have undersøgt andre 
foreningers ordninger, herunder en flisordning, var det konklusionen, at vores ordning med afhentning 
forår og efterår var konkurrencedygtig og også havde stor opbakning blandt medlemmerne. Det var vigtigt 
at skære det til, så det fylder mindst muligt og var nemt for vognmanden at læsse med grabben på 
lastbilen. Der betales efter rumfang. Og hellere en stor bunke pr. parcel end flere små (vognmanden skal 
have støttebenene ned og op, hver gang bilen flyttes). I øvrigt opfordrede han til at benytte den 
nyrenoverede genbrugsplads i Skærød mest muligt.

Mobiltelefoni fungerer ikke tilfredsstillende nede i Tisvilde men nogenlunde i vores udstykning. Efter 
mange diskussioner om placering af en ny mast, er der nu opnået politisk enighed om en placering ved Bio 
Bistro, og muligvis endnu en ved parkeringspladsen eller i hegnet.

Græsslåningstiderne overholdes stort set pænt, men optrykkes som altid nederst i dette referat.

Der ikke været problemer med godkendelse af ny- og tilbygninger. Et par huse er revet ned, og nye er 
bygget eller har fået større eller mindre tilbygninger. Alle byggesager skal efter vedtægten forelægges 
foreningen. Ved salg er det vigtigt at have formalia i orden.

Rådyr var der desværre mange af, og de færdes hjemmevant i haverne og forsyner sig vel rigeligt med 
blomster og planter. Han havde ingen løsning på, hvorledes man kunne få dem ud i hegnet, hvor de hører 
hjemme.

Bjørneklo og japansk pileurt – er såkaldte innovative plantearter, der breder sig voldsomt, og som derfor 
bør fjernes hurtigst muligt. Bjørnekloen er tilmed giftig og i øvrigt ulovlig.
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Vores vandværk er Vejby Vandforsyning, som leverer os godt og billigt vand. Det, der koster, er 
afledningsprisen til Gribskov Spildevand, som er særdeles høj, og så afgifterne til det offentlige. I kan læse 
mere om vandværket på www.vandforsyningen.dk

Landliggersammenslutningen, der har sommerhusejerforeninger som medlemmer, varetager vores 
interesser over for kommunen om bl.a. vejvedligeholdelse, kystsikring, affaldsafgift og renovationsafgifter. 
Nye planer om kystsikring, og diskussion om værdien af sandfodring og andre aktiviteter kan der læses om 
på www.landligger.dk 

På vores hjemmeside www.bakkefrydgaard.dk  kan I finde en masse oplysninger om grundejerforeningen, 
vedtægter, ordensreglement, drænsystem, deklarationer m.v. Han opfordrede til at klikke ind på siden, når 
lejlighed byder sig.

Beretningen blev herefter sat under debat.

Christian Olesen, N.P. Nielsens Vej 21, gjorde opmærksom på, at man skulle holde øje med skovflåter, når 
man havde mindre børn, i det disse kom med rådyrene.

Dorte Høgelund, N.P. Nielsens Vej 9, sagde, at flåter, der havde efterladt sig røde ringe efter bid, krævede 
hurtig lægehjælp.

Med disse faldne bemærkninger kunne dirigenten konstatere, at beretningen var godkendt.

3) Forelæggelse af foreningens regnskab for år 2014

Kassereren oplyste, at regnskabet ikke udviste de store overraskelser. Den største udgiftspost var fortsat 
afhentningen af grenaffald. Der var et beskedent underskud på 2.600 kr., som skyldtes faldende 
renteindtægter. Han henviste til dagsordenens pkt. 4 om forslag til kontingentforhøjelse.

Dirigenten kunne - efter besvarelse af enkelte kommentarer af opklarende karakter - konstatere, at 
regnskabet var godkendt.

4) Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af kontingent- og vejfondsbidrag for år 2016 til kr. 400,00

Dirigenten kunne konstatere, at forslaget var vedtaget.

5) Valg af kasserer

Dirigenten kunne konstatere, at Kim Kristensen, N.P. Nielsens Vej 8, var genvalgt.

6) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen samt 2 bestyrelsessuppleanter

Dirigenten kunne konstatere følgende:

Nils Hein, N.P. Nielsens Vej 9, var valgt til bestyrelsen efter Jørgen Hougaard.

H.C. Gregersen, Bakkefrydvej 16, og Chr. Olsen, N.P. Nielsens Vej 21, var genvalgt til bestyrelsen.

Bent Johannsen, Kløvervej 4, var valgt som bestyrelsessuppleant.
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Jørgen Bøeck, Bakkefrydvej 27, var genvalgt som bestyrelsessuppleant.

7) Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse

Dirigenten kunne konstatere følgende:

Günther Englmayer, Kornvej 12, var valgt som revisor.

Mikael Togeby, N.P. Nielsens Vej 19, var genvalgt som revisor.

Lis Trøst, Kornvej 7, var valgt som revisorsuppleant.

Michael Max Nielsen, N.P. Nielsens Vej 13, var genvalgt som revisorsuppleant.

8) Eventuelt

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var bemærkninger, og at dagsordenen dermed var udtømt. Han 
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 – NPN 17

Næstformand: Nils Hein, Heisesgade 47, 2100 København – NPN 9

Sekretær: Hans Christian Gregersen, Valby Langgade 9, 2500 Valby – BF 16

Kasserer: Kim Kristensen, Rosenlyparken 51, 2670 Greve – NPN 8

Bestyrelsesmedlem: Christian Olsen, Dyrehegnet 38, 2740 Skovlunde – NPN 21

Græsslåningstider, der også skal overholdes, hvis man har andre til at gøre arbejdet for sig:

Mandag til lørdag 9.30-12.30 og 14.30-18.00, søn- og helligdage alene 9.30-12.30

Referent: H.C. Gregersen, den 1. juni 2015.
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