
Referatfra generalforsamlingen 23, april 2019 i
G ru ndejefioren i ngen H agenæs, Jyl I i nge

Tid og sted: Tirsdag den 23. april 2019 på Biblioteket i Jyttinge

Deltagere: 1,7,13,21,22,24,26,27,28,29x2,30x2, 32x2,33x2,95,37,38,43, SS,59
= 19 stemmeberettigede parceller og 23 deltagere

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Godkendelse af dagsorden
4) Bestyrelsens beretning
5) Regnskabfor20lS
6) lndkomne forslag, jf. § 5. stk. 1 (indkomne forslag.. . .)
7) Budget for 2019 og kontingent
8) Valg af

Bestvrelsesmedlemmer
o Formand Niels Olsen, nr.27 (modtager genvalg)
o Kasserer Gitte Stjernø, nr.57 (modtager genvalg)
. Birgitte Tvede-Jensen, nr. 28 (modtager ikke genvalg)
. Bestyrelsesmedlem Jan Boelsen, nr. 22 (ikke på valg)
. Bestyrelsesmedlem Toke Godiksen, nt. 38 (ikke på valg)

Bestvrelsessupoleant
. Bestyrelsessuppleant for 1 år Jette Stenberg Hansen, nr. 26 (modtager genvalg)

Revisor oo suppleant
o Reyisor Tommy Møller Hansen, nr.26 (ikke på valg)
o Revisorsuppleant for 1 år Ole Gylling, nr. 39 (modtager genvalg)

9) Eventuelt

Referat

Ad 1)

Ad 2)

Ad 3)

Ad 4)

Susanne Møller, nr.24, blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet. 19 parceller var repræsenteret.

Jette Stenberg Hansen, nt.26, blev valgt som referent.

Dagsordenen blev godkendt.

Formanden informerede om aktiviteter siden sidste generalforsamlingen bl.a.o Strandrensning 2018 med ekstraordinær generalforsamling pga. vedtægtsæn-
dringer

. Uforudset regning på 36.000 kr. for vejbelægning på nederste del af Toftegårds-
vej. Vi er forpligtet til at betale den regning, idet vi benytter vejen. Hjertestarter. Emnet blev §st på sidste generalforsamling, og bestyrelsen har
arbejdet videre hermed. I mellemtiden harTofterne fået installeret en hjertestarter
ud til Toftegårdsvej, hvorfor der ikke arbejdes videre med egen hjertestarter.

. Snerydningen har kørt ripåklageligt

. Der har været afholdt to bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling

Kommentarerne til beretningen gik hovedsageligt på den uforudsete regning samt til vo-
res egen vejbelægning. Som nævnt kunne vi ikke komme uden om ekstraregningen.
Der blev informeret om, at mht. egen vej er denne grundlagt cirka i 2002 oven på den
grusvej, der var i forvejen. Siden er der lagt slidlag på i 201 1 og senest er revnerne i vejen
blevet udbedret. Et slidlag kostede sidst i omegnen af 350.000 kr. (tæs mere under bud-
get).
Beretningen blev godkendt.



Referat fra generalforsamlingen 23. april 201 I i
Grundejertoreningen Hagenæs, Jyllinge

Ad 5) Formanden fortalte, at regnskabet for 2018 lignede de øvrige på nær en ekstraordinær
udgift til asfalt.
Det blev foreslået, at en del af formuen i driftsregnskabet (eksempelvis 85.000 kr.) over-
føres til vejkontoen, idet der er et overskud på mere end 135.000 i driftsregnskabet. Da
forslaget ikke blev stillet inden tidsfristen, kan bestyrelsen alene arbejde videre med for-
slaget og præsentere oplæg på næste års generalforsamling.
Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad 6) Der var ingen indkomne forslag.

Ad 7) Budgettet blev fremlagt af formanden. Bestyrelsen havde foreslået en kontingentforhø-
jelse, som fremgik af det udsendte budget for 2019". Det er en forhøjelse på 400 kr.,
således af det årlige kontingent er på 1.500 kr. fordelt på 500 kr. til grundejerforeningen
og 1.000 kr. til vejopsparingskontoen.
Arsagen til, at der skal spares yderligere op til vej, er, at kassereren har udarbejdet et
fremadrettet regnskab til bestyrelsen, som viste, at det ville tage rigtig mange år,lør vi
havde råd til at få ordnet vejen ordentligt. Efter en længere drøftelse på generalforsam-
lingen af behov eller ikke, blev der stemt om kontingentforhøjelsen, som blev vedtaget
med 17 stemmer for og 2 imod.
Herudover blev det kommenteret, at det er ønskeligt, at man i regnskabet fremadrettet
definerer, hvad posten 'udgifter' i opsparing til ny vej indeholder. Det blev taget til efter-
retning.
Budgettet blev herefter godkendt.

Ad 8) Bestyrelsesmedlemmer
o Formand Niels Olsen, nr.27 - genvalgt
. Kasserer Gitte Stjernø, nr. 57 - genvalgt
. Sekretær Susanne Møller, nr.24 - nyvalgt
. Bestyrelsesmedlem Jan Boelsen, nr. 22 (ikke på valg)
. Bestyrelsesmedlem Toke Godiksen, nr. 38 (ikke på valg)

Bestyrelsessu ppleanter
. Bestyrelsessuppleant for 1 år Jette Stenberg Hansen, nr. 26 - genvalgt

Revisor og suppleant
o Reyisor Tommy Møller Hansen, nr. 26 (ikke på valg)
. Revisorsuppleant for 1 år Ole Gylling, nr. 39 - genvalgt

Ad 9) Formanden takkede sekretær Birgitte Tvede-Jensen for hendes arbejde gennem 4 år i

bestyrelsen. Birgitte har efterfølgende modtaget en buket blomster.

Formanden henviste endvidere til Strand- og Faskinerensningsdag søndag den 26. maj
2019, kl. 1 1.00 ud for nr. 27 . og smørrebrød samme sted kl. 13.00. Kom glad. Det bliver
en hyggelig dag.
Tilmelding sendes til formanden af hensyn til bestilling af mad mv.

Herefter blev generalforsamlingen sluttet kl. 19.45.

Referent Jette Stenberg Hansen, nr.26

:Tw,Q4(L''-Godkendt af dirigent Susanne fvløller, nr.24
dato og underskrifr.
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