
GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEFRYDGÅRD SOMMERLAG, TISVILDE
www.bakkefrydgaard.webbyen.dk

Referat af generalforsamlingen, der afholdtes den 13. maj 2012 kl. 10.00 i Sankt Helene 
Centret, 3220 Tisvildeleje.

Der deltog 37 medlemmer i foreningens 50-års jubilæumsbrunch.
Efter brunchen afholdtes generalforsamling efter den udsendte dagsorden.

1  Valg af dirigent

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Nils Hein, N. P. Nielsens Vej 9.

Dirigenten blev valgt med akklamation og takkede for valget. Han oplyste, at generalforsamlingen 
efter foreningens vedtægter skulle indkaldes med 14 dages varsel. Han havde modtaget sin 
indkaldelse medio april 2012 og konstaterede, at indkaldelsen var sket rettidigt.  

2  Formanden aflægger beretning for 2011

Formanden gav i anledningen af grundejerforeningens 50-års jubilæum et kort rids af 
Bakkefrydgårds tilblivelse og af foreningens historie.

Han holdt sig her til lokalhistorikeren, Chr. Friis´ artikel om ”Godhavn Strand - et ukendt område” 
der havde været bragt i et af Vejby-Tibirke Selskabets årsskrifter. Der er et link til artiklen på vores 
hjemmeside. Artiklen beretter om områdets tidlige historie. Herudover henholdt han sig til den 
tidligere formand - Verner Bjernes - notater for så vidt angik perioden fra foreningens start i 1962 
og til 1985. Selv havde han været formand fra dette tidspunkt.

Bakkefrydgård blev først bygget i 1912, hvor den var blevet udstykket fra Øllekollegård som led i 
en overdragelse fra far til søn. I 1929 blev gården solgt til Niels Peter Nielsen, der senere blev 
sognerådsformand, og som solgte gården til landinspektørfirmaet Percival Nielsen, der stod for 
udstykningen og salget af grundejerforeningens 80 parceller fra 1960 og frem.

Af Verner Bjernes notater fremgik, at der var lagt dræn i 1962-63, at vejene var blevet asfalteret i 
1964, at kloakeringen var tilendebragt 1968, og at foreningen i 1968 havde modtaget skøde på de 
brede græsrabatter. Ejendomsværdien var og er stadig sat til 0 kr. hvilket er godt, da vi så ikke 
betaler skat. 

Kontingentet til grundejerforeningen var først 50 kr. om året pr. parcel. Senere steg det til 75 kr. og 
til 100 kr. I 1987 var det steget til 350 kr. - det samme som i dag. 

Græsslåningstiderne havde til at begynde med været fra 9-20, bortset fra søn- og helligdage, hvor 
der ikke måtte larmes efter kl. 12. Af Verner Bjernes notater fremgår det, at overholdelse af tiderne 
ofte måtte påtales, ligesom forbuddet mod parkering på de brede rabatter.  



Vejkanterne på vores veje blev ukrudtssprøjtet en gang årligt og græsset på rabatterne blev slået af 
og til. Ordningen med afhentning af grenaffald har været bibeholdt gennem årene.

Fra sin formands tid nævnte formanden at i 1997 var vejene blevet hovedistandsat for 250.000 kr., i 
2001 var 15 vejhjørner blevet forstærket. Nogle år efter var nummerskiltene til stikvejene sat op, og 
2005 fik vi drænudvalget retableret, og vores dræn blev gennemset og renset i samarbejde med 
Øllekollegård Grundejerforening.  

I årenes løb har bestyrelsen behandlet adskillige byggesager og næsten altid fundet en løsning 
sammen med grundejeren. Bestyrelsen har stedse arbejdet for at bevare vores unikke brede rabatter 
langs vejene. Bestyrelsen går ikke ind i sager vedrørende høje skyggende træer. Her henviser vi til, 
at naboerne må tale sig til rette.

Der havde fra tid til anden været fremlagt forslag om stilleveje i området. Bestyrelsens holdning er, 
at det alene ville medføre en flytning af trafikken fra et område til et andet, herunder vores. Han 
mindede i den forbindelse om, at et selvtægtsforsøg med trafikal afspærring på Toftevej var endt 
med myndighedernes indgriben.

Herefter gik han over til den egentlige beretning for 2011.

Vejenes tilstand er god. Nogle steder er rabatterne kørt ned, formentlig som følge af arbejdskørsel. 
Han henstillede til, at man søgte at udglatte disse, eventuelt ved at fylde noget jord i hullerne. Og 
også gerne at så lidt græs.

Vi har meget bløde vinterrabatter og mange typer indkørsler er etableret. Nogle mere synlige end 
andre. Han henstillede til ikke at bruge Round Up o. lign. i fliseindkørslerne. Det skyldes, at 
rodnettet der er meget spinkelt, og at det meste af ukrudtsmidlet derfor ikke bliver opsuget af 
rødderne, men kan trænge uhindret ned i grundvandet. 

Der er blevet bygget flere nye huse i grundejerforeningen – og det er ikke usædvanligt, at et mindre 
og ældre hus bliver købt med henblik på nedrivning og opførelse af et nyt. Når foreningen 
godkender byggeprojekter, opfordrer man altid entreprenøren til at tage hensyn til rabatterne ved 
tung kørsel.

Udgifterne til afhentning af grenaffald var rimelige.

Tiderne for græsslåning var blevet ændret lidt ved generalforsamlingen i 2011. De er optrykt 
nedenfor.

Formanden opfordrede til altid at lukke for hovedhanen til vandforsyningen om vinteren, når huset 
var forladt. Skete der en sprængning af et rør, ville skaden ikke blive så voldsom.

I Landliggersammenslutningen, som grundejerforeningen er medlem af, arbejdes der stadig på 
problemet med at få kommunen til at gennemføre sin byrådsbeslutning om, at vores sommerhusveje 
skal høre under landzone og ikke byzone. Det er klart en fordel at være i landzone – der er blandt 
andet ikke snerydningspligt!



Han pegede tillige på, at man betalte det samme for renovationsafhentning som helårshuse, og 
henviste i øvrigt til Landliggersammenslutningens hjemmeside www.landligger.dk.

Beretningen blev herefter sat under debat.

Orla Petersen, Kløvervej 13 gjorde opmærksom på, at vandet – ved vinterlukning - først var tømt, 
når man havde pumpet vand ud med en håndpumpe.

Formanden var enig heri. Han gjorde opmærksom på, at det kunne være vanskeligt at få vandet 
tømt helt ud. En løsning kunne være at lade de indendørs haner stå lidt åbne i vinterhalvåret. Der er 
dog også ulemper ved dette, f.eks. hvis uvedkommende åbner for vandet.

Curth Danekilde Hansen, Kornvej 6, havde et spørgsmål vedr. stophanerne.

Formanden henviste til Vandværket og dettes hjemmeside, hvor der er lukkeanvisninger for 
forskellige typer målerbrønde www.vandforsyningen.dk (Vejby Vandforsyning).

Anders Laubjerg, Kløvervej 5, gjorde opmærksom på, at der nu var anlagt to parallelle rækker af 
sten ude i vandet ved Melbys Vænge, så det var vanskeligt at forcere disse.

Formanden var opmærksom på forholdet og gav tilsagn om at påtale det i 
Landliggersammenslutningen. Han gjorde dog opmærksom på, at det lå uden for 
grundejerforeningens regi.

Anders Laubjerg spurgte, hvor man kunne få oplyst noget om problemet.

Formanden henviste til at rette henvendelse til det offentlige.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at beretningen var godkendt med akklamation.

3  Forelæggelse af foreningens regnskab for år 2011

Kassereren gennemgik regnskabet og fandt resultatet rimeligt. Det udviste et overskud på ca. 2.500 
kr. Der er ikke kontingentrestancer.

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var spørgsmål til regnskabet, og at det dermed var 
godkendt.

4  Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af kontingent og vejfondsbidrag for år 2013 til 
    kr. 350,-

Dirigenten kunne konstatere, at forslaget var vedtaget.

5  Valg af formand

Dirigenten kunne konstatere, at formanden var genvalgt.

http://www.vandforsyningen.dk/


6  Valg af 1 medlem til bestyrelsen samt bestyrelsessuppleanter

Dirigenten kunne konstatere:

Jørgen Hougaard var genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Nils Hein blev valgt som suppleant for bestyrelsen, og Jørgen Boeck blev genvalgt som suppleant 
for bestyrelsen.

7  Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse

Dirigenten kunne konstatere:

Mikael Togeby og Søren Bindslev blev genvalgt som revisorer.

Michael Max blev genvalgt som suppleant for revisionen.

Bent Johannsen blev valgt som suppleant for revisionen.

8  Eventuelt

Charlotte Friis, Kornvej 5, udtrykte glæde over brunchens kvalitet, og syntes, at det var en god ide 
at fortsætte med dette på kommende generalforsamlinger.

Formanden gjorde opmærksom på det økonomiske aspekt og oplyste, at man jo også blev bespist 
på de andre generalforsamlinger.

Han takkede dirigenten for god mødeledelse og næstformanden for god bistand ved arrangementets 
tilrettelæggelse. Herudover takkede han de fremmødte medlemmer for god ro og orden.
 
Bestyrelsens sammensætning:

Formand:                                Peter Riis-Hansen, Skovrankevej 9, 2820 Gentofte
Næstformand/sekretær:          Hans Christian Gregersen, Valby Langgade 9, 2500 Valby
Kasserer:                                 Kim Kristensen, Rosenlyparken 51, 2670 Greve
Bestyrelsesmedlem:                Jørgen Hougaard, Grønnehavevej 9, 3390 Hundested
Bestyrelsesmedlem:                Christian Olsen, Dyrehegnet 38, 2740 Skovlunde

Græsslåningstider:

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

Referent H.C. Gregersen, 16. maj 2012


