
Haarlandsgårdens Grundejerforening 
Referat af generalforsamling 

27. maj 2018,  
afholdt på Skolehjemmet Godhavn kl. 10:00 

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: Bjørn Smith ønsker ikke at fortsætte som formand.  Bestyrelsen 

foreslår Kristian Pedersen 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9. Indkomne forslag (sendes til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen) 
10.Eventuelt 

Atten medlemmer mødte op til generalforsamlingen, heraf femten stemmeberettigede. 

1. Steen Ovesen blev valgt til dirigent. 

2. Formanden Bjørn Smith’ beretning (kopier blev uddelt på mødet, her følger en nøjagtig 
gengivelse):   

 “Samtlige grusveje er blevet efterset og repareret.  Asfaltvejen er repareret flere 
steder med ny asfalt, og revnedannelser er blevet forseglet. 
Akkumuleringsanlægget har kostet foreningen mange timers møder. Tre personer har 
deltaget i et udvalg, og de vil forklare om deres arbejde efter beretningen. 
Haarlands Allé 34 har fået ny ejer, og Merete Permin bydes velkommen i foreningen. 
Beskæring af rabatter vil blive foretaget snarest, hvis det ikke allerede er sket.  Det 
sidste års beretning gjorde opmærksom på, at alle skulle have to parkeringspladser på 
egen grund.  Det er der ikke alle der har overholdt.  Der er enkelte, der stadig parkerer 
på vejen/rabatten, uden at benytte sine egne parkeringspladser på grunden. 
Der er stadig et par bunker grus på Haarlands Allé 20, som har ligget i mere end et år, 
men intet er sket. 
Den nye bestyrelse må tage stilling til den manglende opretning af rabatterne på 1,75 
m.” 

Herefter fulgte referat fra Akkumuleringsanlægs Udvalget (Ole Hoffmann, Kristian Pedersen og 
Charlotte Weiss).  Der blev rapporteret fra det sidste møde med Vejby Fjernvarme, der fandt 
sted primo maj.  Emnet var beplantning af arealet.  Stor var vores forbavselse, da Vejby 
Fjernvarme sagde, at de bare ville så græs.  Gribskov kommunes dispensationen for byggeriet 
indeholder klare udtalelser om beplantning.  Vi afventer nu besked fra kommunen om dette.  
Iøvrigt blev der givet udtryk for stor utilfredshed med kommunen fra flere sider. 



3. og 4. Kasserer Hans Heepe aflagde regnskab for april 2017-marts 2018.  Som sædvanlig udgør 
haveaffald den største udgiftspost.  Regnskabet viser et overskud på 5.527 kr., der henlægges til 
egenkapitalen.  Egenkapitalen udgør pr. 31.3. 215.076 kr.  Asfaltarbejdet udført i foråret vil først 
komme på næste års regnskab, se budgettet for 2018/19.  Budgettet viser derfor et forventet 
underskud på 57.800 kr., der må tages fra egenkapitalen.  Kassereren udtrykte frustration over 
besværet med at inddrive det årlige kontingent hos visse medlemmer.  Det er ofte de samme 
medlemmer år efter år.  

5.  Kontingentet forbliver uændret 1.200 kr. 

6. og 7.  Bjørn Smith ønskede at stoppe som formand og Kristian Pedersen blev énstemmigt valgt 
til ny formand.  Birthe Nebeker ønskede at stoppe som bestyrelsesmedlem og sekretær.  Kristian 
Jensen blev énstemmigt valgt som nyt bestyrelsesmedlem.  Herefter ser den nye bestyrelse 
således ud: 

Kristian Pedersen (formand), Haarlandsbakken 5 
Hans Heepe, Haarlands Allé 11 
Bjørn Smith, Haarlands Allé 41 
Knud Erik Jensen, Haarlandsvænget 3 
Kristian Jensen, Haarlands Allé 19 
Knud Hansen (suppleant), Haarlands Allé 23 

Bestyrelsen vil konstituere sig på første møde. 

8. Både revisor og suppleant fortsætter en ny to-årig periode. 

Steen Andersen (revisor), Haarlandsvænget 6 
Finn Clement (revisor suppleant), Haarlandskrogen 4 

9. Der var ingen indkomne forslag. 

10. Under Eventuelt blev der diskuteret flere emner.  I forbindelse med sagen om 
Akkumuleringsanlægget spurgte et medlem om generalforsamlingens holdning til betaling af 
retshjælpforsikrings selvrisiko i tilfælde af et sagsanlæg.  Eftersom der ikke var tale om et 
rettidigt indgivet forslag, og fordi der ikke kunne gives et nøjagtigt beløb, blev der ikke taget 
nogen beslutning.  Indstillingen på generalforsamlingen var dog hovedsaglig positiv. 
Et medlem havde fundet en hundelort ved indkørslen.  Hun henstillede til hundeejere at huske 
at samle deres hundes efterladenskaber op. 
Velkomst af nye ejere blev igen diskuteret.  Den nye formand planlægger at besøge nye ejere for 
at byde dem velkommen og informere om græsslåningstider og andre regler.  Ligesom han også 
vil besøge ejere, der ikke holder rabatten fri for beplantning. 
Landliggersammenslutningen af grundejerforeninger i Gribskov planlægger en debat om den nye 
persondataforordning på deres næste møde.  Bestyrelsen vil deltage i mødet, så vi kan lære, 
hvordan vores forening skal forholde sig til de nye regler. 

Mødet sluttede kl. 11:10 

Birthe Nebeker 
Referent 


