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Referat af generalforsamlingen, der afholdtes den 26. maj 2013 i Sankt Helene Centret,
3220 Tisvilde.

Der deltog 21 medlemmer.

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 oplyste, at generalforsamlingen 
efter foreningens vedtægter skulle indkaldes med 14 dages varsel. Han havde modtaget sin 
indkaldelse ultimo april 2013 og konstaterede, at indkaldelsen var sket rettidigt.

2) Formanden aflægger beretning for år 2012

Formanden bød velkommen til medlemmerne – ikke mindst til de nye medlemmer. Han 
præsenterede bestyrelsens medlemmer. 

Beretningsåret havde været fredeligt – foreningens medlemmer havde medvirket til god 
fordragelighed indbyrdes.

Vejenes tilstand er god. Nogle steder var græsset vokset lidt langt ud på vejene. Af hensyn til 
asfaltens holdbarhed opfordrede han medlemmerne til, at foretage nødvendig kantskæring af 
rabatterne. Var rabatten opkørt, måtte man meget gerne foretage opfyldning med jord eller grus.

Der var blevet opsat 4 nye vejskilte.

Bevoksningen ud mod rabatterne blev holdt pænt af de fleste – var bevoksningen ved at komme for 
langt ud på rabatten, var det en god ide at foretage beskæring i tide, så det ikke blev 
uoverkommeligt. Var man i tvivl om skellets placering, bistår foreningen gerne med hjælp.

Parkering på de brede rabatter er som bekendt ikke i orden og må kun ske når man har mange 
bilende gæster. Disse regler blev overholdt pænt.

Spørgsmål om oprettelse af stilleveje havde været oppe med jævne mellemrum fra andre 
grundejerforeninger. Vi går ikke ind for ideen, da trafikken og dermed problemet blot bliver flyttet 
fra en vej til en anden, typisk til vores udstykning.
Der er ingen regler for indkørsler over rabatterne til den enkelte parcel, men det var muligt at bevare 
de grønne rabatter ved fx at lægge særlige græsfliser ud eller f.eks. sten som synker ned i græsset.

På Rørkæret var der mange nåle på vejen, som med fordel kunne udnyttes til rhododendrongødning.
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Haveaffaldsordningen fungerer godt og vognmanden ryddede pænt op efter sig. Ingen havde lagt 
for store bunker ud.

Der havde ikke været nogen byggesager i 2012. Alle byggesager skulle forelægges foreningen efter 
vedtægterne. Ved salg var det vigtigt at have formalia i orden.

Græsslåningstiderne (anført nedenunder) blev overholdt pænt. Var der problemer, kunne den 
enkelte grundejer gøre den formastelige høfligt opmærksom på tiderne.

Der havde formanden bekendt ikke været stormskader, men det var jo altid fornuftigt at foretage 
forebyggende beskæring af træer.

Vi var ikke bekendt med tyverier i vores udstykning, men hjælp hinanden med at holde øje.

Dræbersneglene var kommet for at blive – i år måske færre på grund af den kolde vinter.

Drænsystemet fungerede. Hovedledningerne ligger typisk øst-vest på de store veje og næsten i 
skellet. Dækslerne, er af beton, så I kan se i hvilken side af vejen. Det er vigtigt, at store træers 
rødder ikke ødelagde ledningerne.

Landliggersammenslutningen, der har sommerhusgrundejerforeninger som medlemmer, fører brave 
drøftelser med kommunen om bl.a. vejvedligeholdelse, kystsikring og renovationsafgifter. 
Sammenslutningens aktiviteter kan læses på www.landligger.dk.

Grundejerforeningens vandværk er Vejby Vandforsyning. Formanden opfordrede til, at man 
lukkede for hovedhanen, når sæsonen var slut. Havde man huset opvarmet, hjalp det ikke, hvis HFI-
relæet slog fra.

Beretningen blev herefter sat under debat.

Søren Bindslev, Kløvervej 7, spurgte til ejerskabet af rabatterne. Han frygtede, at kvarteret skiftede 
karakter og blev mere urbaniseret med større huse og parcelhusfliseindkørsler over rabatterne. 
Endvidere fandt han, at der var stor forskel på bredden af rabatterne på Kløvervej.

Formanden oplyste at rabatterne ejedes af grundejerforeningen og opfordrede til at bevoksningen 
ud mod rabatterne blev holdt inde på egen grund, så foreningen ikke skulle ud at beskære.

I bestyrelsen havde man altid prioriteret bevarelsen af de brede rabatter, undladelse af parkering på 
disse og græsslåningstiderne højt.

Kassereren gjorde opmærksom på, at afhentning af haveaffald var afgiftsbelagt, hvorimod det var 
gratis selv at skaffe sig af med det.

Bent Johannsen, Kløvervej 4, nævnte, at man tidligere havde fået komposteret affaldet.

Formanden sagde, at det var blevet meget dyrere, end at få det afhentet.
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Dirigenten kunne herefter konstatere, at beretningen var godkendt med akklamation.

3) Forelæggelse af foreningens regnskab for år 2012

Kassereren oplyste, at overskuddet kun var på 363 kr. Der havde været andre udgifter end 
sædvanligt. Det skyldtes bl.a. afholdelsen af jubilæumsbrunchen. En kontingentrestance, der optrådt 
som  – 350 kr. skyldtes, at et medlem måtte have betalt kontingentet 2 gange. Det var ham ikke 
muligt at finde ud af, hvem det var. Der var således ikke kontingentrestancer.
Da man ikke forudså større udgifter inden for det kommende år havde man bundet 350.000 kr. af 
foreningens formue på 419.000 kr. i et år. Herved opnåede man en forrentning på 1% i stedet for ½
%. Regnskabet var således fornuftigt, og foreningen kunne betragtes som værende velpolstret.

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 2014 til
    kr. 350,- 

Dirigenten kunne konstatere, at forslaget var vedtaget.

5) Valg af kasserer

Dirigenten kunne konstatere, at kassereren Kim Kristensen var genvalgt.

6) Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen samt bestyrelsessuppleanter

Dirigenten kunne konstatere:

Hans Christian Gregersen og Christian Olsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Jørgen Boeck og Nils Hein blev genvalgt som suppleanter for bestyrelsen.

7) Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse

Dirigenten kunne konstatere:

Søren Bindslev og Mikael Togeby blev genvalgt som revisorer.

Bent Johannsen og Michael Max blev genvalgt som suppleanter for revisionen.

8) Eventuelt

Dorte Høgelund, N.P. Nielsens Vej 5, fandt, at foreningen skæmmedes af medlemmernes carporte 
og efterlyste reglerne herfor.

Bent Johannsen, Kløvervej 4, spurgte, hvorfor foreningen skulle godkende bygninger og 
bygningsændringer, når de offentlige regler var opfyldte.



Charlotte Friis, Kornvej 5, spurgte, om foreningen skulle godkende et lille brændeskur under 
10m2.

Lis Trøst, Kornvej 7, undrede sig over, at foreningen havde nægtet en dispensation om 
overskridelse af en byggelinje, som kommunen ville give.

Søren Bindslev, Kløvervej 7, spurgte til reglerne om levende hegn.

Fritze Hedemann, Kløvervej 1, fandt, at der var mange skadevoldende rådyr.

Formanden forklarede, at det af foreningens tinglyste vedtægt fremgik, at bygninger og 
bygningsændringer skulle godkendes, selvom de offentlige bygningsbestemmelser var overholdt.
Af vedtægten fremgik også, at al indhegning skulle være levende – man måtte således ikke 
indhegne sin grund med fx raftehegn. Det svarede også til kommunens overordnede mål om 
levende hegn i området.
Bestyrelsen foretog normalt ikke æstetiske skøn eller gav dispensationer fra bygningsreglementer 
mv. Det var dog bestyrelsens praksis at nægte enhver medvirken til 2-etagers bebyggelse. De få 
eksempler herpå stammede fra gammel tid.
M.h.t. rådyr, svarede han, at det lå uden for foreningens formål at gå ind på dette.
Han takkede herefter dirigenten for god mødeledelse og bestyrelsesmedlemmerne for god bistand. 
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

Bestyrelsemedlem: 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, den 29. maj 2013.
   


