
Haarlandsgårdens Grundejerforening 

Referat af 
Ordinær generalforsamling den 1. juni 2014,  

afholdt på Skolehjemmet Godhavn kl. 10 
 

 
Der var fremmødt 21 – heraf 16 med stemmeret. 
 
Valg af dirigent 
Steen Ovesen, Haarlands Allé 31,  blev valgt som dirigent.  Han konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  
 
Formandens beretning 

Alt i alt et stilfærdigt år uden de store problemer. 

Vi har haft to dødsfald siden sidste generalforsamling begge fra Haarlands Allé. May Timmermann 
fra nr. 25 og Cay Christiansen fra nr. 29. 

Dog var HedeDanmarks tilbudsgivning om træfældning til de 12 henvendelser ikke så heldig, idet 
mindst to grundejere aldrig fik det skriftlige tilbud som lovet. De har dog begge klaret 
træfældningen med anden hjælp. Der kan være flere af de 12, som ikke har fået henvendelser. 
Skovfogeden var lidt uforstående over den mulige fejl, da folkene kom i sidste halvdel af maj. 

Vores legende børn-skilt på birkealléen var i efteråret blevet overmalet. Rent hærværk! Vi fik lagt 
det i et terpentinbad og renset det uden problemer for den oprindelige maling på skiltet, der vel 
er mere end 40 år gammel. Den nye maling forsvandt efter grundig skuring, og det kan stort set 
ikke ses på skiltet. 

De to storme i efteråret har væltet eller knækket nogle træer, og vi var ude og fjerne grene nogle 
af de pågældende steder, og kørte det ned til vores grenplads forenden af Haarlands Allé, hvor det 
generer mindst muligt. 

Igen vil jeg gøre opmærksom på, at affald fra de enkelte grundejere kan køres til genbrugspladsen 
af undertegnede, mod betaling af statens sats for kilometerafgift. Ved tunge ting skal grundejeren 
være med til at slæbe. 

Rågekoloni på Haarlandsvænget er bestyrelsen ikke enige om at gå ind i. Vi har intet modtaget på 
skrift fra den pågældende grundejer, der har rederne i træerne, men naboerne er naturligvis 
irriterede over den megen fuglelarm. Grundejerforeningen har ingen ret til at fjerne hverken reder 
eller trætoppe uden ejerens tilladelse. 



Birkealléen er blevet renoveret, og de øvrige veje er blevet efterset. Vores vejmand gennem mange 
år er desværre blevet blacklistet af fagbevægelsen, da han ikke har villet underskrive 
overenskomst med Fagligt Fællesforbund.  

Der er på Sankt Helene Kursuscenter ”forårsmøde” onsdag den 11. juni 2014 kl. 20.00 I 
Landliggersammenslutningen vedr. kystbeskyttelse. 

I næste uge afhentes haveaffald, og det skal understreges, at det kan blive hvilken som helst dag 
i ugen. Sidste år havde en enkelt grundejer lagt affald ud om tirsdagen eller onsdagen, hvor 
vognmanden havde taget det hele om mandagen. Det blev dog klaret med lidt ”nabohjælp”. 

Aflæggelse af regnskab for 2013/14 (omdelt ved indkaldelsen) 
Kasserer Hans Heepe rapporterede, at alle kontingenter undtagen to var indbetalt.  Foreningen har 

skiftet bank til Nordea for at få de bedste betingelser.   

 
Forelæggelse af budget 2014/15 til godkendelse (omdelt ved indkaldelsen) 
Kasserer Hans Heepe fremlagde et budget på kr. 68.600.  De største udgifter er som altid haveaffald og 
vedligeholdelse af vejene.   Der er også budgetteret for snerydning, hvis det bliver nødvendigt.  
Herudover er der budget for vores jubilæumsfest i august.  Dette beløb blev godkendt sidste år.  
Budgettet blev énstemmigt godkendt. 
 
Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet er uændret kr. 1300. 
 
Valg af formand 
Bjørn Smith, Haarlands Allé 41, blev genvalgt som formand. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Birthe Nebeker, Haarlandsvænget 9, og Dorrit Elberling, Haarlandsbakken 9, blev genvalgt til 
bestyrelsen. 
 
Valg af revisor og revisorsuppleant 
Steen Andersen, Haarlandsvænget 6, blev genvalgt til revisor.  Knud Erik Jensen, Haarlandsvænget 3, 
blev valgt til ny revisorsuppleant. 
 
Ny bestyrelse 
Formand  Bjørn Smith, Haarlands Allé 41 
Kasserer  Hans Heepe, Haarlands Allé 11 
Sekretær  Birthe Nebeker, Haarlandsvænget 9     
Menigt medlem  Dorrit Elberling, Haarlandsbakken 9 
Menigt medlem  Allan Nyfors, Haarlands Allé 34 
Suppleant  Knud Hansen, Haarlands Allé 23 
 
Revisor   Steen Andersen, Haarlandsvænget 6 
Revisorsuppleant Knud Erik Jensen, Haarlandsvænget 3 
 
Indkomne forslag 



Formanden har ikke modtaget nogen forslag i år. 
 
Jubilæumsfest  
For festudvalget rapporterede Steen Ovesen om planerne for festen sekunderet af Edith Aussenthal.  
Festen afholdes lørdag, den 16. august kl. 13-18 på Haarlandsgården.  Et seks-mands orkester "Ricardo`s 
Jazzmen" leverer musikken.  "Kokken & Jomfruen" leverer maden.  Festudvalget udbeder sig 
forhåndstilmelding af budgetmæssige grunde.  Blanketter er allerede blevet mailet samt uddelt til alle 
sommerhuspostkasser i skrivende stund. 
Et foreløbigt beløb på kr. 15.000 blev godkendt sidste år af generalforsamlingen.  Festudvalget foreslår 
en udvidelse med kr. 5.000.  Dette blev énstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 
 
Eventuelt 
Under eventuelt diskuterede generalforsamlingen rågekolonien, der har etableret sig i træer, der står i 
skellet mellem Haarlandsgården, Haarlandsvænget 6 og 8.  I tiden for redebygning, æglægning/rugning 
og yngelpleje udviser rågerne en næsten konstant støjende adfærd.  Naturstyrelsen har regler for 
løsning af rågeproblemerne.  Da det påligger ejerne at søge tilladelser, blev det vedtaget, at Anni 
Rosenstand og Steen Andersen undersøger sagen og melder tilbage om, hvordan rågeproblemet kan 
løses.  Under rågesagen opstod der diskussion om hvorvidt generalforsamlingen kunne tage stilling til 
spørgsmål, som generalforsamlingen mente skulle tages op, uanset de ikke var indsendt på forhånd. 
 
Mødet afsluttet 10.40. 
 
Med venlig hilsen 
Birthe Nebeker, Referent 
 


