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Referat fra Generalforsamlingen den 30. maj 2010 i Idrætshuset

01.00  Dirigent:
H.C. Gregersen blev enstemmigt valgt til dirigent.
Han konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og derfor 
beslutningsdygtig.

02.00  Formandens beretning:
2.1 Veje:   De er i rimelig stand. Hvis nogen opdager skader på vejene, bedes dette meddelt til

bestyrelsen.
2.2 Bevoksningen   skal holdes indenfor parcellen. Rabatterne skal holdes fri for beplantning.

Skelpælene kan som regel findes, slev om man nogle steder skal grave ned til dem. Mange har
beskåret eller fjernet høje træer, hvilket er en god idé, da det giver mere lys og reducerer faren for,
at de vælter i en storm.

02.03 Parkering på rabatter: Når man har gæster, er det OK at parkere på rabatterne. 
I øvrigt skal al normal parkering ske inde på selve parcellen. Der skal være plads til mindst to biler
inde på parcellen. Har man flere biler, skal der være plads til dem alle sammen inde på parcellen.

02.04 Nybygninger og tilbygninger.  Man skal, foruden kommunen, søge grundejerforeningen om
byggetilladelse.

02.05 Tyverier. Der har været en del tilfælde af tyverier i området. Hold øjne og ører åbne og rapporter til
ejeren, hvis man ser, eller hører noget mistænkeligt

02.06 Dræbersnegle. Det ud til, at der ikke er så mange, som før. Hvis man vil have tips til bekæmpelse af
dem, kan man gå ind på foreningens hjemmeside, hvor der er skrevet en del om dette emne.

02.07 Vandværket. Der har været afstemning om hvorvidt man selv skal betale for vedligehold af
stophanen ved huset. Det blev vedtaget, at det, skal man.

2.8 Haveaffald.   Vi har fået ny entreprenør. Lille stigning i beløbet, men ingen generel stigning.
Til dem, der mener det er mere miljørigtigt at flise affaldet, gør vi opmærksom på, at affaldet flises,
når det kommer på affaldsstationen.

02.09 Hjemmesiden. Benyt foreningens hjemmeside. Hvis I har indlæg, noget I vil dele med andre, er I
velkomne til at sende det ind til Kim, som er vores webmaster. Der er for øvrigt et link til Vejby-
Tibirke Selskabet.

02.10 Sankt Helene Centret. Amfiteatret havde sidste år en flot forestilling, der ”larmede” for meget i nogles
øren. Landliggersammenslutningen krævede omgående stop for forestillingerne. Har nogen fra
Bakkefrydgård været generet af støj fra forestillingerne?

2.11 Indbetalingskort.    Kassereren ønsker helst indbetalingskortene erstattet af direkte indbetalinger
over webbank. Alternativt kan indbetalingskortet trykkes nederst på indkaldelsen til
generalforsamlingen. Den efterfølgende debat og afstemningen viste, at medlemmerne ikke
ønsker ændringer. Forslaget er faldet.

2.12 Vejspærringer på Toftevej.   Sidste sommers underholdende tiltag i sommerlandet, med behørig
dækning af både den lokale presse samt TV og ordensmagten, må være opstået som følge af
manglende viden om reglerne for oprettelse af vejspærringer. Man har ikke lov at spærre en vej på
eget initiativ.

2.13 Debat/kommentarer.   Kløvervej 2, Fritze : Støjklagerne kom fra Vibekevej. De har ikke selv været
generet af støjen fra forestillingerne.
Chr. Olsen:  Der blev øvet hærværk mod teatret, bl.a. deres plakater.
Til orientering; når man er på omlastestationen, kan man jo hente lidt muld fra kompostbunkerne.
N.P.N 13: Der er meget ukrudt i kompostjorden.
N.P.N 9: Ønsker tiderne for græsslåning forlængede.
Kløvervej 11, Gunnar Holm: Ser helst græsslåningsreglerne afskaffet. Alternativt bør den tidlige
periode ændres, så man kan slå i tidsrummet fra kl. 10 til 13:30.
Kløvervej 13: Vil gerne have græsslåningstiderne udvidede.
H.C.Gregersen: Evt. ændringer skal i givet fald tages op og vedtages på næste
generalforsamling.
Bakkefrydvej 3: Hvis man beskriver ændringen på indkaldelsen, kan den vel vedtages på
generalforsamlingen?
Kløvervej 7, Søren Bindslev:  Kommer dette op på næste generalforsamling?
Bakkefrydvej 3:  Ønsker at bibeholde ordningen.
N.P.N. 7: Mange får græsset slået af professionelle. Det giver et nyt liv uden græsslåningsstress.
Man hører ikke larmen, da græsset slås på hverdage.
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Kløvervej 11, Gunnar Holm:  Foreslår, at der laves 3 forslag (Afskaffelse af reglerne, udvidelse af
tiderne, bibeholde uændrede tider), som der kan stemmes om på næste generalforsamling.
H.C.Gregersen: Anmoder om, at der køres forsigtigt på vore veje, helst ikke over 30-40 km/h.
Opfordrer til ”gammelmandskørsel” og, at højrevigepligten respekteres. Dette, fordi ikke alle på
vore veje er lige trafiksikre.

03.00  Regnskab: Haveaffaldet kostede mere end de sidste år pga. store mængder. Renteindtægterne er
faldet, og vil falde yderligere, da der snart ikke udbetales renter på indlån. 
Regnskabet blev godkendt.

04.00  Kontingent og vejfondsbidrag: Uændret beløb kr. 350 vedtaget.
04.01  Bidrag til ”Ren Strand Tisvildeleje”. ”Ren Strand Tisvildeleje” er en idealistisk arbejdsgruppe, som

patruljerer langs vore strande og fjerner de ting, vi aldrig skulle have smidt. De yder en stor, 
uegennyttig indsats, som vi alle har glæde af. Det årlige underskud på ca. DKK 10.000 dækkes af 
initiativtageren Ulrik Mondorf. Sekretæren har derfor stillet forslag om, at Bakkefrydgård yder et 
tilskud DKK 1.000 til arbejdsgruppen. Forslaget blev vedtaget.

05.00  Valg af formand: Peter Riis Hansen blev genvalgt..
06.00  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

Bestyrelsesmedlem: Jørgen Hougaard blev valgt for 2 år.
Bestyrelsessuppleanter: H.C. Gregersen og Ole Høgh Hansen valgt..

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

08.00  Eventuelt: 
08.01 Vejby-Tibirke Selskabet: Varetager områdets lokalhistorie og skriver artikler om vores område. 

Selskabet er i gang med at købe Hovedgaden nr. 1. Selskabet trænger flere medlemmer til 
bestyrelsen, da der er behov for flere hænder og hoveder til at løse opgaverne. Selskabet er i 
besiddelse af en stor samling lokal kunst, som forhåbentlig kan få et hjem i Hovedgaden nr. 1.

08.02 Bjørneklo: Chr. Olsen bemærkede, at der er megen Bjørneklo. Dette er en meget farlig plante, som
man har pligt til at fjerne. Får man dens saft på huden, har man solallergi resten af livet! 
Man   SKAL   bære beskyttelsesdragt, handsker og ansigtsmaske, når man fjerner planten, da saften  
gør huden overfølsom overfor sollys.  
Round Up kan muligvis benyttes til at fjerne Bjørneklo. Flere sprøjtninger skal påregnes.
Saltsyre kan evt. benyttes, når man har hugget dem over.

08.03 Strandfodring: Sekretæren orienterede om projektet, som kan give os den brede strand tilbage. 
COWI´s materiale blev præsenteret og uddybet. Projektet bliver ikke gratis, men det er p.t. den 
eneste farbare vej, hvis vi vil have ”vores” sand tilbage. Fordelingsnøglen for udgifterne er det

afgørende punkt. Helsingør Kommune har et pilotprojekt kørende, som viser positive effekter.
Der er link til projektet på hjemmesiden.

Formanden takkede H.C. Gregersen 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, Grønnehavevej 9, 3390 Hundested
Bestyrelsesmedl.: Christian Olsen, Hedeparken 199, 3. tv. 2790 Ballerup


