Referat

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020
Grundejerforeningen Gadeland, søndag den 30. august 2020 kl. 10, Kursuscenter Sankt Helene
Dagsorden:
1. Valg af dirigent:
Mads Jessen, Bragesvej 14, blev valgt som dirigent
2. Generalforsamlingens lovlighed:
Generalforsamlingen er indkaldt med mindst 14 dages varsel via mail og breve i sommerhusenes
postkasser den 14. august 2020. På grund af corona-situationen er generalforsamlingen blevet
udsat i år. Der har ikke været nogen indsigelser over udsættelsen. Det blev konkluderet, at
generalforsamlingen er lovlig.
3. Valg af stemmetællere og referent:
Stemmetællere: Kaj Nielsen, Krejsagervej 24, og Jann Mortensen, Krejsagervej 30.
Referent: Tine Kortenbach, Bragesvej 3.
4. Opgørelse af antal stemmer, fremmødte og skriftlige fuldmagter:
Antal stemmer repræsenteret: 14, heraf 1 fuldmagt. Antal fremmødte personer: 15.
5. Bestyrelsens beretning om det forløbne år ved formand Tine Kortenbach:
Følgende ejendomme har skiftet ejere:
Bragesvej 18 (15.4 19), Krejsagervej 14 (15.4 19), Bragesvej 18 (15.04 19). Bragesvej 25 (27.1 20
familieoverdragelse), Bragesvej 15 (1.5 20), Krejsagervej 32 (1. 6 20), Bragesvej 21 (1.6 20),
Bragesvej 5 (1.7 20 familieoverdragelse), Krejsagervej 2 (5.7. 20), Krejsagervej 14 (1.8 20).
Velkommen til de nye ejere. Vi håber, at I vil finde jer godt tilrette i vores lille oase her oppe.
Generalforsamling, bestyrelse, Trappelaug, revisor:
Den årlige generalforsamling blev afholdt den 15. juni 2019 på Kursuscenter Sankt Helene.
Indkaldelse, regnskab, budget og nyhedsbrev blev uddelt i alle postkasser samt sendt til alle på email-listen.
Nyt medlem af bestyrelsen blev Helle-Vibeke Riisgaard, Krejsagervej 13. Bestyrelsen konstituerede
sig sådan: Tine Kortenbach (formand), Mads Jessen (næstformand), Hanna Maria Fuglø (kasserer),
Erik Schlünssen (medlem) og Helle-Vibeke Riisgaard (medlem). Hanna Maria Fuglø påtog sig også
posten som kasserer i Trappelauget for en 1-årig periode. Hanne Maria Fuglø har meddeldt, at
2020 er det sidste år, hvor hun er kasserer. Det er vi meget kede af, men vi må tage det til
efterretning. Referat af generalforsamling blev uddelt i alle postkasser samt sendt til alle på e-mail
listen.
Desuden har der været bestyrelsesmøder den 28. september 2019 og 3. maj 2020. Medlemmer af
bestyrelsen har også deltaget i en række møder i Landliggersammenslutningen og Trappelaug.
Gunnar Svendsen, Krejsagervej 17, har påtaget sig posten som Gadelands repræsentant i
Trappelauget sammen med Tine Kortenbach.
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Vi har måtte sige farvel til vores revisor Gunnar Peder Jakobsen, Bragesvej 20, på grund af hans
pludselige bortgang. Gunnar har ydet en stor indsats for vores forening ved at revidere vores
regnskab på en særdeles omhyggeligt og effektivt måde hvert år i mange år.
Veje, bumps og afspærring
Mads Jessen holder løbende øje med pælene ved siden af vejen og vores bumps og reparerer dem
løbende. Han har taget kontakt til Google for at anmelde afspærringen på Mimersvej, så den bliver
mere tydelig i de digitale kort. Mads vurderer, at den skal renoveres i løbet af et antal år.
Bestyrelsen har modtaget en klage over, at der køres hasarderet på den sydlige ende af Bragesvej
– altså den ende, der ikke har bumps. Der er fremsat et ønske om, at vi også skal have bums i den
ende af Bragesvej. Det er bestyrelsen ikke umiddelbart indstillet på, da det vil kræve et meget
stort administrativt arbejde at få det gennemført. Vi foreslår, at vi i første omgang vurderer
årsagen til den uhensigtsmæssige færdsel og evt. sætter flere skilte op i håbet om at det kan
hjælpe.
Kommunikation:
Ligesom året før havde vi udsendt indkaldelse og referat fra generalforsamling i postkasserne her i
Gadeland og på e-mail i stedet for at sende det hjem til medlemmerne. 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.
Der lægges løbende info på foreningens hjemmeside: www.Gadeland.dk. Desuden er der udsendt
nyhedsbreve til alle på e-mail listen.
Stigende problem med støjende adfærd
Desværre har der været et stigende problem med støj fra høj musik. Ifølge ordensreglerne bør alle
medlemmer medvirke til, at der hersker rolige forhold, herunder at man undlader at spille høj
musik. I servitutten for hele området står direkte, at der ikke må anvendes højtalere, der larmer så
meget, at de er til gene for de omkringboende. Hvis en ejendom udlejes eller udlånes, så er det
ejerens ansvar at sørge for, at lejerne eller lånerne overholder reglerne.
Den lille fine gule seddel til opslagstavlen om regler for GODT NABOSKAB er derfor blevet ajourført
med en bemærkning om høj musik og delt ud i samtlige postkasser sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Har du for meget skrald?
Der har også været klager over skrald, der ligger og flyder. Kommunen sørger for afhentning af
dagrenovation én gang om ugen – og de fjerner kun én sæk per husstand. De sække, som
kommunen anvender, kan desværre være for små, hvis vi har gæster, eller hvis huset bliver lånt
eller lejet ud til mange mennesker. Desværre oplever vi af og til, at folk stiller overskydende affald
i en tynd pose ved siden af stativet i håb om, at de bliver fjernet, Men det gør de IKKE. Resultatet
er, at de rives op af katte, ræve eller andre dyr, som spreder skraldet rundt. Det er ulækkert og det
tiltrækker rotter.
Her er tre muligheder for at løse problemet:
1. Du kan købe ekstra affaldssække på kommunens to genbrugspladser (kun mobile pay) og i
kommunens borgerservice på rådhuset i Helsinge. De koster 30 kroner per styk, og det
dækker udgiften til afhentning af skraldemanden.
2. Du kan købe et ekstra stativ. Det koster 1133 kr./år.
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3. Hvis du lejer ud permanent til mange mennesker, kunne du overveje at udskifte dit
nuværende stativ til en større model. Den koster 2427 kr./år.
(De nævnte priser er oplyst af kommunen den 14. august 2020).
Lidt om fremtiden
Arbejdet i bestyrelsen er frivilligt og ulønnet arbejde, som bestyrelsen gerne gør for fællesskabet.
Men vi er jo også travle mennesker. Opgaverne i Grundejerforeningen er vigtige for vores område,
og det ville være dejligt, hvis de kunne bredes ud på flere skuldre. Bestyrelsen vil gerne opfordre
alle til at bidrage, hvor de har lyst og kompetencer. Derfor er det meget glædeligt, at Gunnar
Svendsen, Krejsagervej 17, har påtaget sig at være Gadelands tovholder i Trappelauget – selvom
han ikke er medlem af bestyrelsen.
Hvis andre har lyst til byde ind med noget, så er de meget velkomne. F.eks. afholdelse af vejfest,
lægge hus til årets generalforsamling og stå for det praktiske i den forbindelse, deltage i møder i
Landliggersammenslutningen osv.
Vores vedtægter giver mulighed for et årligt honorar til kassereren og en sekretær, som endda
ikke behøver være medlem af foreningen. Da antal af timer, der går til at sørge for administration,
medlemskartotek, udsendelse af nyhedsbreve osv. har været stigende i de senere år, agter vi at
indføre et symbolsk honorar i størrelsesordenen 3.800 kr. til kasserer og til sekretær i 2021.
Beretning godkendes.
6. Aflæggelse af regnskab for 2019 ved kasserer Hanna Maria Fuglø:
Det af revisoren godkendte regnskab er udsendt sammen med indkaldelsen. Det viser et resultat
på 8.321,00 kr. Foreningens formue var ved slutningen af 2019 på 346.373,05 kr. Heraf udgør
”Vejfonden” 299.953,70 kr. Se vedlagte regnskab.
I 2019 gik vi over til at opkræve kontingent via Betalingsservise. Det fungerede fint efter en del
arbejde med at oprette systemet og ajourføre vores medlemsliste. Det er vores indtryk, at
medlemmerne er tilfredse med det og alle havde betalt i løbet af kort tid.
Regnskab godkendes.
7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2020, kasserer Hanna Maria Fuglø:
Bestyrelsen foreslår et budget med uændret kontingent på 525 kr. Det er 10 kr. mindre end i det
budget, der var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, hvor kontingentet var
535 kr. Se vedlagte budget, der er revideret den 27.8 2020.
Betalingsservice har udsendt en opkrævning til en del af medlemmerne den 20. august. Det er
naturligvis en fejl, at det kom ud så tidligt. Vi beklager.
Budget godkendes.
8. Valg til bestyrelsen:
Formand Tine Kortenbach, Bragesvej 3 – genvalgt
Næstformand Mads Jessen, Bragesvej 14 – genvalg
Kasserer Hanna Maria Fuglø, Krejsagervej 30 – ej på valg
Medlem Erik Schlünssen, Bragesvej 8 – ej på valg
Medlem Helle-Vibeke Riisgaard, Krejsagervej 13 – ej på valg
Suppleant: Ulla Ringgaard, Præsteengen 10, nyvalgt
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9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor: Kaj Nielsen, Krejsagervej 24, nyvalgt
Revisorsuppleant: Peter Schmidt, Krejsagervej 34, nyvalgt
10. Indkomne forslag:
Ingen
11. Eventuelt
Gunnar Svendsen orienterede om seneste nyt fra Trappelauget omkring trappen på Campingvej.
Sidst på sommeren skete der en ulykke, hvor en person fik flere benbrud, fordi han faldt på en af
de nederste sten, som hælder den forkerte vej og er glat, når der er løst sand på den. Problemet er
sikkert opstået, fordi vandet flytter på sandet under stenene. Da sådan en sten vejer 12 ton er det
ikke lige noget, vi kan få sat på plads igen. I første omgang er der opsat en kost, så man kan feje
sandet væk fra stenen. På sigt bliver der opsat skilte med en advarsel. Gunnar laver også nogle
forsøg med en belægning af beton, som forhåbentlig kan medvirke til, at stenen bliver mindre glat.
Nogle af medlemmerne i Trappelauget har fremsat et ønske om at etablere noget strandsikring,
som kan fungere som en bølgebryder foran trappen. Det er vurderingen, at udgiften vil løbe op i 6
- 8.000 kr. per medlem.
Hanna Maria Fuglø læste op af Trappelaugets vedtægter og konstaterede, at etablering af
kystsikring ligger uden for laugets formål. Der er slet ikke bemyndigelse til den slags, vurderede
hun.
Lars Holdgaard, Krejsagervej 4, orienterede om, at der nu er faldet dom i ”vandsagen” mellem
grundejerne og Gribskov Kommune. Sagen opstod, fordi Gribskov Kommune i 2014 frakoblede
drænet fra grundene til kloakken langs med Holløselundvej. Kommunen hævdede dengang, at
tilkoblingen var ulovlig, og at den skulle fjernes. Retten har nu afgjort, at det var uberettiget, at
Gribskov Kommune dengang frakoblede drænledningen.
Drænene var oprindeligt blevet etableret engang i 90’erne, sandsynligvis i forbindelse med
hævning af Holløselundvej og en sløjfning af grøfterne langs vejen.
Grundejerne har således vundet sagen, og Gribskov Kommune blev dømt til at etablere en kæmpe
faskine under Holløselundvej, som skal opfange og aflede vandet. Desuden blev Gribskov
Kommune dømt til at betale sagsomkostninger til grundejerne.
Helle-Vibeke Riisgaard, Krejsagervej 13, tilbød at lægge hus til generalforsamlingen næste år.

…………………………………………………
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Dirigent, Mads Jessen

Referent, Tine Kortenbach
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