
 

Bestyrelsens beretning om det forløbne år  
Generalforsamlingen den 15. juni 2019 kl. 10, Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvilde 
 
Følgende ejendomme har skiftet ejere:  
Krejsagervej 20 (15.3 2018), Bragesvej 30 (1.9 2018), Bragesvej 22 (1.10 2018), Bragesvej 12 (1.11 
2018), Bragesvej 15 (1.12 2018), Bragesvej 4 (1.12 2018, familiehandel), Bragesvej 18 (15.4 2019), 
Krejsagervej 14 (15.4 2019).  
Velkommen til de nye ejere. Vi håber, at I vil finde jer godt tilrette i vores lille oase her oppe.  
 
Generalforsamling, møder og bestyrelse: 
Den årlige generalforsamling blev afholdt den 27. maj 2018 på Bragesvej 25. Referat og nyheds-brev 
blev herefter uddelt i alle postkasser samt sendt elektronisk til alle på e-mail listen. Bestyrelsen holdt 
møde samme dag og konstituerede sig sådan: Tine Kortenbach (formand), Hanna Maria Fuglø 
(næstformand), Karl Jelsbak (kasserer), Mads Jessen (medlem) og Erik Schlünssen (medlem). Lars 
Byrgesen (suppleant).  
Desuden har der været bestyrelsesmøder den 8. september 2018 og 11. maj 2019. Ekstraordinært 
bestyrelsesmøde den 13. januar 2018 vedrørende afledning af vand fra Krejsagervej. Medlemmer af 
bestyrelsen har løbende deltaget i møder i Landliggersammenslutningen og Trappelaug. 
 
Vi har desværre måtte sige farvel til vores mangeårige bestyrelsesmedlem og kasserer, Karl Jelsbak, 
Krejsagevej 14, da han har solgt huset. Han er inviteret med til generalforsamlingen som gæst, så vi 
kan få lejlighed til at takke ham for den store indsats. Vi er meget glade for, at Hanna Maria Fuglø har 
påtaget sig at overtage posten som kasserer i Gadeland, samt for en 1-årig periode for Trappelauget.   
  
Kommunikation: 
Ligesom sidste år har vi uddelt indkaldelser og referater fra generalforsamlinger i postkasserne her i 
Gadeland i stedet for at sende det til medlemmernes helårsbeboelse. Det sparer porto.  
På sigt er det hensigten at gå helt over til digital kommunikation.  
Vi opfordrer derfor alle til at tilmelde sig og advisere os, hvis I får en ny adresse. Det gøres ved at 
sende en mail til: mailadresser@gadeland.dk.  
Desuden lægges vigtige meddelelser på foreningens hjemmeside: www.Gadeland.dk. 
 
50-års jubilæum:   
I juli eller august 1969 blev foreningens stiftende generalforsamling afholdt. Mange af de mennesker, 
som dengang købte en grund og byggede sig et sommerhus, er nu flyttet, og nye er kommet til. 
Jubilæet kunne være en kærkommen lejlighed til at samles under festlige former. Hvis nogen har lyst 
til at arrangere noget, vil bestyrelsen gerne bakke op, evt. med et mindre økonomisk tilskud.  
 
Trappelaug:  
Det er dejligt, at trappen og den nederste del af skrænten stadig er intakt efter de seneste 
reparationer, som har været bekostelige. Midlerne har lige nøjagtig rakt til den seneste reparation, så 
der bliver nok behov for yderligere finansiering, hvis vi fortsat ønsker at have trappen. Derfor 
indstiller vi, at der også i 2019 vil være mulighed for dobbelt kontingentet til Trappelauget.   

Kom til generalforsamling og mød en masse dejlige mennesker: 
I år har vi valgt at vedlægge en ganske kort beretning om årets gang her i Gadeland sammen med 
indkaldelsen til årets generalforsamling + regnskab for 2018 og budget for 2019. Kom og hør mere på 
generalforsamlingen. Det plejer at være rigtig hyggeligt - eneste gang hele året, hvor vi mødes og kan 
tale om alt, hvad der rør sig i området. Vi glæder os til at se jer. 

På vegne af Bestyrelsen  
Tine Kortenbach, formand, Grundejerforeningen Gadeland  
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