
Grundejerforeningen Vingolf 
Holløselund 
 

13.05.2016 

 
Referat af ordinær generalforsamling i GF Vingolf 
 
Tidspunkt: Søndag den 8. maj 2016 kl. 10:00 
Sted: Ferie og udflugtcentret Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje 

   
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5.  Eventuelle forslag. (ingen indkomne forslag) 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jfr. § 9. 
 Følgende er på valg: 

Formand Frank Olsson (modtager genvalg) 
 Sekretær Ole Egvang (modtager genvalg) 
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, jfr. § 9. 
      Kim Sigsgaard er på valg (modtager genvalg) 
8. Valg af 1 revisor, jfr. § 9. 
      Stefan Pedersen er på valg (modtager genvalg) 
9. Eventuelt. 
 
Formanden bød velkommen. 
 
Ad 1: Kim Sigsgaard blev valgt til dirigent 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. (Der 
var 17 parceller repræsenteret). 
 
Ad 2: Formanden gennemgik beretningen. 
 
Vore veje er stadig i ok stand og kan sikkert holde i mindst 3 år inden større reparationer. Vi vil i nær 
fremtid få eksperter til at vurdere disse og give bud på arbejdet. 
 
Formanden opfordrede grundejerne til sende kontaktoplysninger (mail, privatadresser og tlf.nr) til: 
GVINGOLF@GMAIL.COM så vi kan få adresselisterne opdateret. Dette har stor betydning for at få 
information ud til alle, da meddelelser så vidt muligt vil blive udsendt pr. mail. 
 
Vi skal her henlede opmærksomheden på, at brug af motoriserede haveredskaber skal foregå så 
vore ordensregler bliver overholdt.  
Motoriserede redskaber må ikke benyttes efter kl. 12 på søn-og helligdage.  
 
Calle Haaning viste et lysbilledshow om kystsikringen og trappen fra før stormen Bodil og til nu, hvor 
de er renoveret. 
Billederne vil blive lagt ud på vor hjemmeside. (www.landligger.dk/vingolf) 

 
Calle oplyste, at det totale budget for trappelauget på kr. 150.000,- blev overholdt. 
 
Der var stor ros og applaus til Calle for det store arbejde han har udført for trappelauget og de 
tilsluttede grundejerforeninger med trappe og kystsikring. 
 
 

http://www.landligger.dk/vingolf


Bo orienterede om vore dræn der p.t. fungerer efter hensigten. Brønden ved strandvejen er i år 
blevet renset af en slamsuger. 
 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad 3: Kasseren (Troels) gennemgik regnskabet for 2015 og budget for 2016. 
 
Regnskab og budget blev godkendt. 
 
Ad 4: Kontigentet og rykkergebyr fastholdes.  
 
Formanden orienterede om, at der til næste år sikkert ville komme en stigning i kontigentet, da vi 
må påse ekstra udgifter til trappelauget. Kontigent er i år steget, men denne stigning har vi indtil nu 
klaret af foreningens midler. 
 
Frank orienterede om, at der til næste år måske ville komme en ekstraordinær GF, samme dag 
som den ordinære, hvis bestyrelsen ønskede vedtægtsændringer. Der er i de eksisterende i dag 
tvivl om hvem der tegner foreningen. I dag er det hele bestyrelsen og det giver en del 
problemer/besvær, da alle bestyrelsesmedlemmer skal indsende kopi af pas og sygesikringskort 
for hver enkelt til bankerne. 
 
Mads Teisen, Nannasvej 3, der har et stort kendskab til vedtægter og ændringer af disse 
anbefalede bestyrelsen, at de skulle tænke sig godt om inden dette arbejde påbegyndes. Det er 
ikke uden store omkostninger og arbejde at ændre vedtægter. Bestyrelsen skal tænke på, om vi 
ikke kan leve med de eksisterende og så leve med det ”mindre” besvær de eksisterende vedtægter 
kræver, og om det er umagen værd. 
 
Bestyrelsen vil tage det op på kommende bestyrelsesmøde. 
 
Ad 5: Der var ikke indkommet nogen forslag 
, 
Ad 6: Formanden og sekretæren blev enstemmigt genvalgt 
 
Ad 7: Kim Sigsgaard blev enstemmigt genvalgt som suppleant 
 
Ad 8: Stefan Pedersen blev enstemmigt genvalgt som revisor 
 
Ad 9: Fartbegrænsende foranstaltninger. Det ser ud til, at skiltningen om at sænke farten har sin 
virkning. Parcellerne specielt på Langagervej oplever en virkning. 

 
Der blev foreslået vejbump. Her var der følgende kommentar. Det vil give stor gene for de parceller 
bumpene vil ligge ud for med nedbremsning og opspeeding til følge. 
 
Lundesvinget 27 har lavet en vold ud til vejen, hvilket bevirker der står meget vand på vejen. 
Bestyrelsen har sagt denne skal fjernes. Der er givet en frist til august, til at få denne fjernet. 
 
Kaj har ønsket at stoppe med pasning af fællesanlægget, hvilket selvfølgelig er accepteret. 
Formanden takkede Kaj hans veludførte arbejde gennem adskillige år.(Efterfølgende er der fundet 
en efterfølger til dette arbejde). 
 
Kl. 11.30 takkede dirigenten for god ro og orden og konstaterede, at generalforsamlingen hermed 
var slut. 
 
 
 
Formand                                   Dirigent                                Referent 
Frank Olsson                            Kim Sigsgaard                        Ole Egvang              
 


