
Grunde  erforenin  gen  Vinc  golf 
 18.  maj  2018 


Hollaselund 


Referat  fra  Ordinaer  generaIforsamling 


Tidspunkt:  Sendag  den  13.  maj  2018  kl.  10.00 


Sted:  Havgarden,  Strandlyvej  1  3210  Vejby 


Dagsorden 


1.  Valg  af  dirigent 


2.  Formanden  aflaegger  beretning 


3.  Forelaeggelse  af  det  reviderede  regnskab 


4.  Fastsaettelse  af  kontingent.  (Punktet  foreslas  flyttes  til  efter  pkt.  5) 


5.  Eventuelle  forslag 


6.  Valg  af  medlemmer  til  bestyrelsen  jfr.  5  9 


Frank  Olsson  er  pa  valg  (modtager  ikke  genvalg) 


Ole  Egvang  er  pa  valg  (modtager  ikke  genvalg) 


7.  Valg  af  1  suppleant  til  bestyrelsen  jfr.  5  9 


Kim  Sigsgaard  er  p&  valg  (modtager  genvalg) 


8.  Valg  af  revisor  jfr.  $9 


Stefan  Pedersen  er  p&  valg  (modtager  ikke  genvalg) 


9.  Eventuelt 


Formanden  bed  velkommen 


Ad  1.  Bestyrelsen  anbefalede  Kim  Sigsgaard  som  dirigent,  der  enstemmigt  blev  valgt 


Dirigenten  konstaterede,  at  generalforsamlingen  var  lovligt  indkaldt  i  henhold  til 


foreningens  vedtaegter. 


Pkt.  4  og  5  bytter  plads,  da  kontingent  kan  afhaenge  af  de  indkomne  forslag.  Godkendt 


Der  var  fremmedt  49  personer  heraf  28  stemmeberettigede  samt  2  lovlige  fuldmagter 


Ad  2.  Der  er  solgt  2  ejendomme  i2017:  Lundesvinget  15  er  solgt  til  Tommy  Christoffersen 


og  Lundesvinget  3  er  solgt  til  Hanne  Dik  og  Per  Hansen,  som  blev  budt  velkommen  i 


foreningen 


I  maj  2017  blev  der  indgaet  kontrakt  mellem  Trappelauget  og  Henning  Hald  om 


reetablering  af  strandtrappen,  efter  edelaeggelsen  af  stomen  1 
 juledag  2016.  Trappen 


blev  feerdig  ca.  1.  juli  2017.  Trappen  ser  forelabig  ud  til  at  holde 


Vi  harimarts  modtaget  en  uvildig  rapport  fra  Cowi  vedr.  vore  vejes  tilstand.  Det  ser  ud  til 


at  vejene  kan  holde  nogle  ar  endnu.  Mere  om  dette  under  bestyrelsens  forslag 




Beretning  godkendt 


Bo  orienterede  om  draenudvalgets  arbejde  og  pa  flipover  vistes  hvor  de  eksisterende  draen 


laber.  Mere  om  dette  under  forslag  om  draen 


Ad  3:  Kasseren  gennemgik  regnskabet  for  2017  samt  budget  for  2018 


Regnskab  og  budget  blev  godkendt 


Ad  5.  (pkt.  4  felger  heretter  som  vedtaget) 


2  forslag  vedr.  dreen 


Bestyrelsens  forslag 


Bestyrelsens  forslag  tager  som  udgangspunkt  i  Gribskov  kommunes  pjece  om  handtering 

af  draen 


Uddrag  "Du  er  som  grundejer  forpligtet  til  at  std  for  vedligeholdelse  af  draen  og  grofter  p& 


din  egen  grund 


Betaling  vedr.  rensning  af  draen  Og  etablering  af  nye  brande  betales  af  de  involiverede 


parceller.  VingoHf  har  4  parceller'  hvor  draenet  gar  under  vejene 


Hovedbrenden  p&  hjemet  af  Strandvejen  09  Langagervej  samt  slutbrgnden  ved 


Nannasvej  renses  og  repareres  pa  Grundejerforeningens  regning 


Dreenudvalgets  forslag 


Bo  orienterede  om  draenudvalgets  arbejde  og  hvilke  konsekvenser  der  kunne  komme,  hvis 


ikke  der  blev  etableret  ydertigere  3  brande.  2  pa  straekningen  fra  Hollaselund  Strandvej 


Mimersvej  og  1  pa  straekningen  Mimersvej 
 Nannasvej 


Over  de  neeste  5  &r  vil  Draenudvalget  kunne  disponere  over  kr.  4.000,-  -  pr  ar  (i  alt  kr. 


20.000,  -)  som  tilskud  efter  Bestyrelsens  beslutning  til  relevante  brende  pa  de  naevnte 


streekninger.  Eventuelle  ubenyttede  belgb  overfares  til  felgende  regnskabsar 


D.v.s.  at  Grundejerforeningen  akonomisk  star  for  vedligehoIdelse  af  eksisterende  draen 


Forslagene  blev  sat  til  afstemning 


Dreenudvalgets  forslag  blev  vedtaget. 


Forslag  fra  Bestyrelsen 


Istandsaettelse  af  vore  veje  udskydes  og  moniteres  fortsat.  Dette  bunder  udien  uvildig 


rapport  Bestyrelsen  har  faet  udarbejdet  af  COWI,  der  konkuderer,  at  vore  veje  har  en 


holdbarthed  pa  op  til  5  ar  inden  der  skal  ny  asfalt  p&  eller  overfladebehandling 


Forslaget  blev  godkendt. 




Forslag  fra  BestyreIsen 


Trafikdaempende  foranstaltninger:  Bestyrelsen  har  dreftet  dette  et  utal  af  gange.  Der  er 


mange  muligheder  og  delte  meninger  om  virkningen.  Bestyrelsen  foreslar,  at  der 


nedseettes  et  trafikudvalg  primaert  af  dem  der  bor  taettest  p&  Langagervej  samt  evt 


familier  med  mindre  bern.  Det  ber  vaere  dem,  der  har  "problemet",  der  vaelger  metoden 


Trafikudvalget  arbejder  frem  til  neeste  generalforsamling  eller  en  ekstraordinaer 


generaIforsamling,  hvor  forslag  fremlaegges 


Forslaget  blev  godkendt 


Falgende  meldte  sig  som  mulige  emner  til  Trafikudvalget:  Hanne  Lu.3,  Pemille/Troels 


Langagervej  9,  Bemie  Moller  Vi5  ,Thomas  Vinther  La8,  Christian  P.  B.  Jensen  Na4 


Trafikudvalget  sammenseettes  af  den  nye  bestyrelse 


Forslag  fra  Erling  Kjeerstad,  Nannasvej  9 


1.  Vedr.  vejene  udgar,  da  dette  emne  netop  er  blevet  stemt  om 


2.  Nedsaettelse  af  kontingent  til  kr.  750.-  blev  ikke  vedtaget 


3.  Afhentning  af  haveaffald  blev  ikke  vedtaget 


4.  Trafikskilte  udg&r,  da  der  netop  er  nedsat  et  Trafikudvalg  til  varetagelse  af  denne 


problematik 


Ad  4  (byttet  med  pkt.  5) 


Kontigentfastseettelse:  Kr.  1,000,-  -  blev  vedtaget 


Ad  6.  Valg  af  medlemmer  til  bestyrelsen  fr. 


Felgende  er  p&  valg 


Formand  Frank  Olsson  (modtager  ikke  genvalg) 


Hanne  Dik  Lundesvinget  3  blev  valgt 


Sekreteer  Ole  Egvang  (modtager  ikke  genvalg) 


Henriette  Cordes,  Lundesvinget  10  blev  valgt 


Ad  7.  Valg  af  suppleant  tll  bestyrelsen  fr.  59 


Kim  Sigsgaard  (modtager  genvalg)  Valgt 




Ad  8.  Valg  af  revisor  jfr.  5  9 


Stefan  Pedersen  (modtager  ikke  genvalg) 


Peter  Nisbeth  La18  blev  valgt 


Ad  9.  Eventuelt 


Bernie  tog  ordet  og  fremviste  forskellige  papirer  der  ifolge  ham  omhandlede,  at  lukningen 


af  Mimersvej  ikke  var  lovlig.  Papirerne  blev  ikke  forelagt  generalforsamlingen 


Formanden  svarede,  at  denne  sag  var  blevet  lukket  for  3  ar  siden  og  at  der  ikke  var  noget 


at  komme  efter 


Lise  takkede  hele  bestyrelsen  for  deres  store  ulannede  arbejde  for  foreningen 


Formanden  sluttede  med  at  i.h.t.  vore  ordensregler  er  det  ikke  lovligt  at  bruge 


motoriserede  maskinerog  greesslaning  pa  son-  og  helligdage  efter  kl.  12.  Samt  opfordrede 


medlemmerne  til  at  overholde  de  vedtagne  30  km/t  pa  foreningens  veje 


Da  der  ikke  var  mere  til  eventuelt  takkede  dirigenten  generalforsamlingen  for  et 


konstruktivt  mode  samt  god  ro  og  orden 


Medet  haevet  kl.  12.00 


A 


Frank  Olsson 
 Kim  Sigsg 
 Ole  Egvan 


Formand 
 Dirigent 
 Referant 



