
Haarlandsgårdens Grundejerforening 
Referat af 

Ordinær generalforsamling den 12. juni 2016,  
afholdt på Skolehjemmet Godhavn kl. 10 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Aflæggelse af regnskab 
4. Forelæggelse af budget til godkendelse 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af formand  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9. Indkomne forslag (sendes til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen) 
10.Eventuelt 

Der var fremmødt 16 – heraf 14 med stemmeret. 
Lone Nørmark, Haarlands Allé 15,  blev valgt som dirigent.  Hun konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
Formandens beretning blev omdelt samtidig med indkaldelsen.  På mødet blev det meddelt, 
at vandværket planlægger radiostyrede målere omkring 2018.  Det blev også understreget, at 
rabatter skal holdes fri til gæsteparkering. 
Regnskab og budget blev omdelt samtidig med indkaldelsen.  Som sædvanlig udgør afhentning 
af haveaffald den største post i regnskabet.  Kassereren bad alle medlemmer bruge 
betalingsservice til den årlige betaling af kontingent.  Der kan fremover ikke betales direkte 
til foreningens konto.  Budgettet blev énstemmigt vedtaget. 
Kontingentet blev fastsat til kr. 1200.  Nedsættelsen fra kr. 1300 skyldes en solid egenkapital 
på knap kr. 200.000.  Det er især større istandsættelse af vores veje, specielt asfaltvejen, der 
vil kræve udgifter på et tidspunkt. 
Den hidtidige formand Bjørn Smith blev genvalgt.  Også bestyrelsesmedlem Birthe Nebeker, 
revisor Steen Andersen og revisor suppleant Finn Clement blev genvalgt. 
Bestyrelsen er herefter: 
Bjørn Smith, Haarlands Allé 41 (formand) 
Hans Heepe, Haarlands Allé 11 
Birthe Nebeker, Haarlandsvænget 9 
Knud Erik Jensen, Haarlandsvænget 3 
Allan Nyfors, Haarlands Allé 34 
Knud Hansen, Haarlands Allé 23 (suppleant) 



Revisor: Steen Andersen, Haarlandsvænget 6 
Revisor suppleant: Finn Clement, Haarlandskrogen 4 
Der var indkommet et forslag vedrørende fartbegrænsning af trafikken.  Forslaget kunne ikke 
behandles, da forslagsstilleren ikke var mødt op til generalforsamlingen. 
Under eventuelt blev det vedtaget at sende et anbefalet brev til et medlem, som 
regelmæssigt afbrænder sankthansbål i modstrid med Gribskov kommunes regler. 

Mødet blev afsluttet kl. 10:40. 

Birthe Nebeker, Referent 


