
Haarlandsgårdens Grundejerforening 

Referat af 

Ordinær generalforsamling den 2. juni 2013,  

afholdt på Skolehjemmet Godhavn kl. 10-11.15 

 

Der var fremmødt 25 – heraf 21 med stemmeret. 

 

1. Valg af dirigent 

Formanden Bjørn Smith bød velkommen og foreslog Ole Hoffmann som dirigent.  Vedtaget med 

akklamation.  OH konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav herefter ordet 

til formanden. 
 

2. Formandens beretning 

Bjørn Smith gjorde opmærksom på, at årsberetningen var udsendt sammen med indkaldelsen.  Han 

udtrykte kondolence over tre dødsfald blandt vores medlemmer,  Bettina Nee, foreningens sekretær, 

Preben Djenner og Bent Pohl. 

Michael Skaubye fra HedeDanmark var inviteret til at berette om træfældning.  Desværre var han 

forhindret.  Et andet møde vil blive arrangeret. 

Affaldsordningen blev foretaget som planlagt.  Dog var der en uges forsinkelse på en af 

afhentningerne.  Vores veje er blandt de bedste sammenlignet med andre private veje i Tisvilde.  

Vejmanden kan ikke afrette grusvejene når jorden er frossen.   Og han prøver også at undgå meget 

tørre dage, som giver en masse vejstøv.  En grundejer henstillede, at biler undgår at køre i de bløde 

rabatter. 

 

3. Aflæggelse af regnskab 
Regnskabet var medsendt indkaldelsen.  Foreningens kasserer Hans Heepe bemærkede, at alle 

medlemmer havde betalt kontingent.  Afhentning af haveaffald er fortsat den største post på 

udgiftssiden.  Udgifter til vedligeholdelse af vejene inkluderede en general skrabning og reparation 

af huller.  Der var ingen snerydning i år.   
 

4. Indkomne forslag 

Der var kommet et forslag fra Morten Friis og Lotte Winther, Haarlandsvænget 7 angående 

vedligeholdelse af vejene.  Forslaget var runddelt til alle medlemmer før generalforsamlingen.  Da 

forslagsstillerne ikke mødte op på generalforsamlingen og da generalforsamlingen udtrykte 

tilfredshed med vejenes vedligeholdelse, vedtoges det at fortsætte som hidtil. 

 

5. Forelæggelse af budget til godkendelse 

Det forelagte budget blev godkendt. 

 

6. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet fortsætter uændret. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

Allan Nyfors blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem og Knud Hansen blev valgt til suppleant. 

Bestyrelsens nye sammensætning: 

Bjørn Smith, formand, Haarlands Allé 41 

http://www.hededanmark.dk/


Dorrit Elberling, Haarlandsbakken 9 

Hans Heepe, kasserer, Haarlands Allé 11 

Birthe Nebeker, fungerende sekretær, Haarlandsvænget 9 

Allan Nyfors, Haarlands Allé 34 

Knud Hansen, suppleant, Haarlands Allé 23 

Revisor, Steen Andersen, Haarlandsvænget 6 

Revisor suppleant Birte Mortensen, Haarlandsvænget 3 

 

8. Grundejerforeningens 50-års jubilæum 2014 

Bestyrelsen foreslog at fejre Grundejerforeningens 50-års jubilæum i 2014.  Anni Rosenstand tilbød 

at lægge "gård" til.  Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget og vedtog også af sætte et 

beløb på kr. 15.000,00 eller deromkring til at dække omkostningerne.  Der blev nedsat en 

festkomité bestående af Lone Nørmark, Edith Aussenthal, Janne Giese, Huguette Nee, Anni 

Rosenstand, og Steen Ovesen.  Anni vil forberede et hæfte om Haarlandsgårdens historie til jubilæet.  Hun 

vil orientere bestyrelsen om detaillerne. 

 

Med Venlig Hilsen 

Birthe Nebeker, referent  


