
Haarlandsgårdens Grundejerforening 
Referat af generalforsamling 

18. juni 2017,  
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 bestyrelsesmedlemmer  
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Indkomne forslag (sendes til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen) 
9. Eventuelt 

Der var fremmødt 20 – heraf 14 med stemmeret. 
Steen Ovesen, Haarlands Allé 31,  blev valgt som dirigent.  Han konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
Formandens beretning blev omdelt på generalforsamlingen: 

Godt og stilfærdigt år for foreningen, men byggesagen har givet problemer.
Endnu en gang!  Vejene fra Godhavnsvej er i foreningen 8 meter brede incl. 2 meter 
rabat i hver side.  I vore servitutter er der krav om parkeringsplads til to biler på hver 
grund, hvilket ikke er over holdt alle steder.  Gæsteparkering kan ske i den to meter 
brede rabat incl. håndværkerbiler.  Vejene skal altid være friholdt i fire meters bredde, så 
det er muligt for diverse lastvogne at komme frem.
Rabatterne er til gående især i den mørkere tid, så grusbunker, buske og træer bedes 
fjernet snarest muligt. I modsat fald må den nye bestyrelse træffe afgørelse, om der skal 
sættes et firma på til rydning af rabatterne for de enkelte grundejeres regning.
Intet nyt fra Landliggersammenslutningen om vor dobbeltbetaling for afhentning af 
haveaffald.

Tilmeld venligst din betaling til betalingsservice vedrørende kontingent til foreningen.  
Der skal betales senest slutningen af august.  Ikke tilmeldte til betalingsservice skal dog 
betale den første opkrævning via netbank efter tilmeldingen med tydelig oplysning om 
afsender.

Vort største problem er det nye byggeri af et rædsomt akkumuleringsanlæg til højnelse 
af tryk for fjernvarmen.  Byggeriet passer ikke ind i et sommerhusområde.  Som 



grundejerforening har vi ikke fået nogen oplysninger, men kun de to nærmeste huse har 
fået nabohøring.

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 godkendt. 
Kontingentet fortsætter uændret på kr. 1200.   
Bestyrelsesmedlemmerne Hans Heepe, Knud Erik Jensen og Knud Hansen blev genvalgt for en 
ny 2-årig periode.  Allan Nyfors trådte tilbage pga salg.  Kristian Pedersen blev nyvalgt. 
Bestyrelsen er herefter: 
Bjørn Smith, Haarlands Allé 41 (formand) 
Hans Heepe, Haarlands Allé 11 
Birthe Nebeker, Haarlandsvænget 9 
Knud Erik Jensen, Haarlandsvænget 3 
Kristian Pedersen, Haarlandsbakken 5 
Knud Hansen, Haarlands Allé 23 (suppleant) 
Revisor: Steen Andersen, Haarlandsvænget 6 
Revisor suppleant: Finn Clement, Haarlandskrogen 4 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
Under Eventuelt blev det nye akkumuleringsanlæg diskuteret.  I foråret 2017 startede Vejby 
Fjernvarme byggeri af et teknisk anlæg på Godhavns grund mellem jernbanen og Haarlands 
Allé.  Byggeriet er godkendt af Gribskov Kommune.  Anlægget forbedrer fjernvarmen for 
Tisvilde.  Under byggesagen fik to af vores medlemmer mulighed for partshøring: Haarlands 
Allé 10 og Haarlands Allé 11.  Ejerne af Haarlands Allé 11 protesterede mod anlægget.  
Kommunen accepterede ikke, at Haarlandsgårdens Grundejerforening burde være hørt vedr. 
anlægget.  Grundejerforeningen klagede til Statsforvaltningen.  En afgørelse forventes først i 
2018.  Klagen fik ikke opsættende virkning, da arbejdet som nævnt ovenfor gik i gang inden 
afgørelsen. 
På generalforsamlingen blev det besluttet at nedsætte et arbejdsudvalg, der skal følge op på 
sagen.  Udvalget består af Charlotte Weiss, Kristian Pedersen og Ole Hoffmann. 

Mødet sluttede kl. 11:25. 

Bjørn Smith, Formand 

Steen Ovesen, Dirigent 

Birthe Nebeker, Referent 


