
               GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEFRYDGÅRD SOMMERLAG, TISVILDE
                                                          www.bakkefrydgaard.dk

Referat af generalforsamlingen, der afholdtes den 25. maj 2014 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 konstaterede, at indkaldelsen var sket rettidigt, og at 
generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2) Formanden aflægger beretning for året 2013

Formanden bød velkommen.

Han konstaterede, at beretningsåret ikke havde budt på de store problemer, og at foreningens medlemmer optrådte 
indbyrdes i stor fordragelighed.

Foreningen havde fået en ny hjemmeside, og den hidtidige ville lukke om en måneds tid. Han opfordrede medlemmerne
til at se nærmere på den og komme med eventuelle forslag til ændringer eller forbedringer. 

Orkanerne Allan og Bodil havde væltet træer og slået andre træer skæve. Han opfordrede grundejere til at være 
opmærksom på, om træer kunne være truede i tilfælde af en ny storm og eventuelt fælde dem forinden.

Vejenes tilstande var i orden – omend ikke alle steder helt jævn til rulleskøjtekørsel! Han opfordrede medlemmerne til 
at foretage kantafskæring af rabatterne og sørge for at feje grannåle væk, da disse kunne skade belægningen – de var 
dog gode til rododendrongødning – (Englmayer, Kornvej 12, var villig til at modtage grannåle).

Han nævnte, at der i nabogrundejerforeningen Godhavn, var faldet en dom, der var gået den pågældende forening imod,
da man havde været for eftergivende over for et medlem med håndhævelse af forbud mod beplantning og benyttelse af 
græsrabatterne. Medlemmet havde vundet hævd på sin brug af rabatten. Dommen var anket til Landsretten. Bestyrelsen 
følger udfaldet, men finder, at det tilsiger, at der løbende føres ”tilsyn” med rabatterne – de fælles grønne områder.

Rabatterne tilhører grundejerforeningen og er fritaget for ejendomsskat. Vedligeholdelsen påhviler den enkelte 
grundejer, der således skal sørge for, at rabatterne bliver slået. Der må fx ikke foretages beplantning eller lægges sten på
dem, ligesom parkering kun må ske ved gæstebud.

Udkørslerne fra N.P. Nielsens Vej og fra Bakkefrydvej mod Godhavnsvej er ubehagelige, da udsynet på grund af høj 
bevoksning på hjørnegrundene er ringe. Det samme gælder hjørnet af Kornvej/Bakkefrydvej mod øst. Medlemmerne 
bedes venligst holde bevoksningen nede, så der ikke sker ulykker.

Drænsystemet fungerer, men ledningerne ved Sankt Helene Centret er beskadigede . Vores drænrør ligger i rabatterne 
tæt på skellet ud mod vejene. Det er vigtigt, at store træers rødder ikke ødelægger ledningerne.

Grundejerforeningens vandværk er Vejby Vandforsyning, der leverer vand god og kølig kvalitet. Han opfordrede til, at 
man lukkede for hovedhanen, når sæsonen var slut. Havde man huset opvarmet, hjalp det ikke, hvis en strømafbrydelse 
forårsagede, at HFI-relæet slog fra. Vandværket havde indført en SMS-ordning, hvorved værket kunne sende besked 
om fare eller om manglende aflæsning af målere. Via vandværkets hjemmeside kunne grundejerforeningens 
medlemmer tilmelde sig SMS-ordningen.

Slåtiderne (optrykt nedenunder) blev stort set overholdt.

http://www.bakkefrydgaard.dk/


Haveaffaldsordningen fungerede godt, og vognmanden ryddede pænt op efter sig.

Der havde ikke været problemer med godkendelse af ny-og tilbygninger. Efter vedtægten skulle alle byggesager 
forelægges foreningen. Ved salg var det vigtigt at have formalia i orden.

I beretningsåret 2013 havde der ikke foreningen bekendt været tyverier.( I begyndelsen af 2014 har der været 2 indbrud
blandt grundejerforeningens medlemmer og 1 i en nabogrundejerforening. I alle tilfælde er der stjålet ellipseborde med
tilhørende stole.)

Der var blevet vedtaget en ny kommuneplan, der indebærer, at der kun må være levende hegn i mange bebyggelser 
svarende til grundejerforeningens. Dette betyderm ingen ændring for foreningens medlemmer, da kravet om levende 
hegn altid har været gældende hos os.

Landliggersammenslutningen, der har sommerhusgrundejerforeninger som medlemmer, er en 
interessevaretagelsesforening 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 læses 
på www.landligger.dk.

Der havde været en ulovlig privat bemaling med hajtænder, så der var hajtænder på alle fire tilkørselsveje i krydset 
Stokkevej/Kornmodsvej-N.P. Nielsens Vej. De ulovlige hajtænder havde vi overmalet, og forholdet var blevet påtalt 
over for de omkringboende.

Man måtte nok leve med dræbersnegle og det store antal af rådyr.

Beretningen blev herefter sat under debat.

Der var enkelte bemærkninger om ejerskabet til rabatterne.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at beretningen var godkendt.

3) Forelæggelse af foreningens regnskab for år 2013

Kassereren oplyste, at der var et overskud i foreningen på ca.1800 kr. Man havde indtægtsført et for meget indbetalt 
medlemskontingent for 2012 på 350 kr., da man ikke havde kunnet finde frem til indbetaleren. Der havde været et 
enkelt rykkergebyr på 100 kr. Han nævnte, at ca. 10% af medlemmerne ikke indbetalte rettidigt og gjorde i den 
forbindelse opmærksom på, at det ved flytning af hjemstedsadresse var vigtigt at give grundejerforeningen meddelelse 
herom. Udgiften til bortkørsel af haveaffald var steget fra ca. 18.000 kr. til ca. 23.000 kr. Opsparings- og girokontoen 
var nu alene en girokonto. Af foreningens formue på 420.000 kr. var 365.000 kr. bundet i et år som aftaleindskud i 
Danske Bank til 1% i rente. Man kunne muligvis opnå 500-1000 kr. mere om året ved at flytte til et andet pengeinstitut, 
men det var bestyrelsens opfattelse, at det var forbundet med et uforholdsmæssigt administrativt besvær at skifte 
pengeinstitut. Det blev tilkendegivet fra forsamlingen, at beslutningen om pengeinstitut tilkom bestyrelsen.  

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.

Clea Pries, Kornvej 12, spurgte, om man havde overvejet kun at foretage haveaffaldshentning 1 gang om året, fx om 
efteråret.

Formanden svarede, at man havde prøvet det og også prøvet at få det omdannet til flis. Det havde ikke været nogen 
succes. 

Fritze Hedemann,  Kløvervej 2, og Charlotte Friis, Kornvej 5, fandt at den eksisterende ordning med afhentning var 
rigtig god, hvilket den øvrige forsamling var enig i.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at regnskabet var godkendt.

4) Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af kontingent- og vejfondsbidrag for år 2015 til 
kr. 350

http://www.landligger.dk/


Dirigenten kunne konstatere, at forslaget var vedtaget.

5) Valg af formand

Dirigenten kunne konstatere, at formanden var genvalgt.

6) Valg af 1 medlem til bestyrelsen samt bestyrelsessuppleanter

Dirigenten kunne konstatere, at følgende var genvalgte:

Jørgen Hougaard som bestyrelsesmedlem.

Jørgen Boeck og Nils Hein som bestyrelsessuppleanter.

7) Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse.

Dirigenten kunne konstatere, at følgende var genvalgte:

Mikael Togeby og Søren Bindslev som revisorer.

Bent Johannsen og Michael Max Nielsen som revisorsuppleanter.

8) Eventuelt

På foranledning af Lis Trøst, Kornvej 7, oplyste kassereren, at han ville fremkomme med en betalingsvejledning  om 
giroindbetaling til brug for fremtidige indbetalinger.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at dagsordenen var udtømt og 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

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, den 29. maj 2014.  

  

 


