
Referat af ordinær generalforsamling i Haarlandsgårdens GF  
- søndag den 26. maj 2019 kl. 10 på Godhavns skole 
 

Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent.  
2. Formandens beretning.  
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse. (vedhæftet) 
4. Forelæggelse af budget til godkendelse (vedhæftet) 
5. Fastsættelse af kontingent.  
6. Valg af formand. Kristian Pedersen blev valgt i 2018 - og er derfor ikke på valg.  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. (Der er 3 ledige pladser til bestyrelsen 
samt en plads som suppleant.)  
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. (Både revisor og revisorsuppleant er valgt for 2 år 
2018-20) 
9. Indkomne forslag (sendes til formanden (kristian.pkp.11@live.com) senest 3 uger før 
generalforsamlingen - senest 5. maj 2019) 
10. Eventuelt.   
 
Formanden Peder Kristian Pedersen (PKP) bød velkommen og foreslog Steen Ovesen 
som dirigent. 
Steen Ovesen blev valgt med applaus.  
 
Steen Ovesen konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel. 

 
 
2. Formandens beretning 
 
PKP fandt, at det forgangne år generelt havde været godt, og gav en række kommentarer 
til den skriftlige beretning, herunder: 

- De fire grundejere, som er afgået ved døden i det forgangne år 
- Nye ejere af Haarlands Allé 24 og 29 
- Bestyrelsens aktiviteter omkring: 

 
o vedligeholdelse af veje, herunder også at der forestår vedligeholdelse af 

grusvejen, så profilen er rigtig. Hertil skal den første del af vejen, som er 
asfalt, udbedres af kommunen. 
 

o implementering af ny persondatalovgivning/GDPR (hvor kun 
bestyrelsesmedlemmerne må distribueres via mail m.v., mens det alene er 
bestyrelsen, som har adgang til navn, adresse m.v. på samtlige medlemmer. 
 

o initiativ til etablering af en hjemmeside for Haarlandsgårdens GF i regi af den 
”skabelon”, som Landliggersammenslutningen stiller gratis til rådighed herfor. 
Diverse dokumenter, vedtægter m.v., terminer for haveaffald etc. kan findes 
her. Hjemmesiden er under opbygning og PKP vil besøge Landligger-
sammenslutningen og få mere at vide om de faciliteter, som hjemmesiden 
har. 

 
Et medlem efterlyste mere information om/inddragelse i indhold, opdatering af 
hjemmesiden m.v. 
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PKP oplyste i denne forbindelse, at Landliggersammenslutningen – ud over at servicen er 
inkluderet i kontingentet - gør det lettere at etablere og vedligeholde hjemmeside, indhold 
m.v. 
Endvidere, at der p.t. ikke er planlagt væsentlige yderligere tiltag omkring hjemmesiden. 
Et medlem fandt, at en sådan hjemmeside med sine detaljerede oplysninger befordrer 
indbrud i sommerhusene. Dette blev imødegået af et medlem, som oplyste, at Google 
Maps er fuldt tilstrækkeligt til at orientere sig som indbrudstyv…   
 
PKP henledte endvidere opmærksomheden på at holde hække og træer i vejkanten 
klippet, så det som minimum er muligt for gående at passere uhindret (hvilket er en del 
mindre restriktivt end vedtægternes krav om 4 meter fri passage målt fra vejmidten). 
Enkelte medlemmer opfordrede bestyrelsen til en mindre nidkær indsats på dette område. 
Knud Erik Jensen fandt det helt naturligt at beskære 1 m ud til vej – og at dette ikke burde 
behøve opfordringer. 
Steen Ovesen gjorde opmærksom på, at hvis der sker uheld m.v., kan det være 
ansvarspådragende for det pågældende medlem, hvis reglerne ikke er overholdt.  
 
PKP orienterede endvidere kort om Akkumuleringsanlægget: det har været en kompliceret 
sag, men det samlede resultat efter beplantning med træer er knap så slemt som frygtet. 
 
Et medlem nævnte i denne forbindelse, at det ikke mindst er processen omkring 
etableringen og placeringen af anlægget, som har været stærkt kritisabel, hvilket der var 
generel enighed om. 
 
Et medlem nævnte, at der er kommet graffiti på anlægget, men at det også er blevet 
fjernet. 
 
Hans Heepe oplyste på forespørgsel, at Varmeværket bidrager økonomisk til 
Haarlandsgårdens grundejerforening med et beløb svarende til medlemskontingentet, men 
at beløbet ikke er et kontingent for medlemskab, men bidrag til vejvedligehold, snerydning 
og haveaffaldsafhentning. 
 
Den nye persondatalovgivning/GDPR blev kort drøftet – bestyrelsen præciserede i denne 
forbindelse, at det også er et brud på de nye regler, hvis et medlem sender en mail, hvor 
de øvrige medlemmers mailadresse er synlige – med mindre der forudgående er indhentet 
samtykke hertil fra de enkelte medlemmer. 
 
Endelig kommenterede PKP foreningens økonomi, herunder: 
 

- at budgettet generelt er fulgt, men at udgifter til haveaffald har været mindre end 
forudsat 

- at den foreslåede forhøjelse af det årlige medlemsbidrag fra 1.200 kr. til 1.500 kr. 
ikke er tilstrækkeligt til at skabe balance, når kommende udgifter til en mere 
komplet renovering af asfaltvejen tages i betragtning (størrelsesordenen 300 TDKK, 
formentlig mere)   

- at der er tre ledige pladser til bestyrelsen samt en suppleant post 
- at det jf. vedtægterne ikke er tilladt at afbrænde haveaffald. Hvis man oplever, at 

afbrænding af bål udgør en fare, kan man ringe 112 – så kommer brandvæsenet  
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- at foreningen har modtaget en henvendelse fra Godhavn Skole om, at det ikke er 
en god idé at fodre hestene med diverse ukurante madrester – en hest er blevet 
meget syg, muligvis død af dette… 

 
 
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse. (vedhæftet) 
 
Hans Heepe forelagde regnskabet og oplyste, at den største post er den ekstraordinære 
reparation af vejen – og at det samlede underskud på 42.000 kr. er mindre end 
budgetteret. 
 
Regnskabet blev énstemmigt godkendt uden bemærkninger. 
 
 
4. Forelæggelse af budget til godkendelse (vedhæftet) 
 
Enkelte medlemmer var uenige i/spurgte ind til den foreslåede forhøjelse af det årlige 
kontingent fra 1.200 kr. til 1.500 kr. Den ene trak senere sin indsigelse tilbage. To 
medlemmer spurgte ind til det foreslåede årlige vederlag på 1.000 kr. til de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer til dækning af diverse udgifter.  
 
Hans Heepe redegjorde derfor indledningsvis for motiveringen af den foreslåede 
forhøjelse af kontingentet. Forhøjelsen vil bidrage til en stabilisering af foreningens 
økonomi med en egenkapital i niveauet 200.000 kr. Dette er imidlertid ikke tilstrækkeligt til 
at undgå en ”ekstraregning” til medlemmerne i forbindelse med en kommende større 
vejreparation, som vil være i niveauet mindst 300.000 kr., eller formentlig mere. Skal 
foreningen undgå en sådan ekstraregning til medlemmerne, bør man operere med et årligt 
driftsoverskud på 27.000 kr. En mulig post, hvor der kan spares, kunne være Haveaffald. 
  
Steen Ovesen lod derfor punktet ”vederlag” drøfte separat og præciserede, at sådanne 
budgetposter fremover fremsættes som separate forslag.  
 
Endvidere fandt et par medlemmer det ikke hensigtsmæssigt, at bestyrelsen skulle 
oppebære honorar, da bestyrelsesarbejdet jo netop er frivilligt. Hans Heepe m.fl. 
redegjorde for, at der ikke er tale om et honorar/”løn”, men netop et vederlag, som i øvrigt i 
de fleste sammenlignelige bestyrelser – eksempelvis ejerforeninger – ligger i niveauet 
3.000 kr. Dette er måske lidt voldsomt i dette tilfælde, hvor et niveau på 1.000 kr. er mere 
passende.  
 
Efter en længere debat og opklarende input fra bestyrelsen om, at det nuværende årlige 
kontingent på 1.200 kr. ikke er tilstrækkeligt til at dække den langsigtede vedligeholdelse 
af asfaltvejen, blev forhøjelsen til 1.500 kr. ligeledes vedtaget.   
 
På spørgsmål fra et medlem om motiveringen for en ansvarsforsikring for bestyrelsen 
redegjorde KEJ for, at Landliggersammenslutningen har analyseret behovet herfor, og 
klart anbefaler bestyrelserne at tegne ansvarsforsikring. Et eksempel på en hændelse, 
som potentielt kan trigge et ansvar er, hvis en person kommer til skade på grund af et hul i 
vejen. 
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Efter yderligere debat og afklaring konstaterede Steen Ovesen, at den budgetterede 
bestyrelsesansvarsforsikring er taget til efterretning af generalforsamlingen – og at 
forsikringen, på anfordring af et medlem, udsendes til medlemmerne til orientering, når 
den er tegnet. 
 
 
5. Fastsættelse af kontingent 
 
Vedtaget som del af budgettet, punkt 4 ovenfor. 

 
 
6. Valg af formand. Kristian Pedersen blev valgt i 2018 - og er derfor ikke på valg.  
 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. (Ifølge vedtægter er bestyrelsen 
beslutningsdygtig med 4 medlemmer)  
 
Suppleant Steen Ovesen og Morten Friis blev énstemmigt valg til bestyrelsen 

  
Kristian Jensen ikke på valg. 
 
Charlotte Weiss blev énstemmigt valgt som suppleant. 
 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. (Både revisor og revisorsuppleant er valgt for 
2 år 2018-20) 
 
 
9. Indkomne forslag (sendes til formanden (kristian.pkp.11@live.com) senest 3 uger 
før generalforsamlingen - senest 5. maj 2019) 
 
Intet. 
 
 
10. Eventuelt.   

 
PKP takkede Hans Heepe for mangeårig indsats og takkede ligeledes Knud Erik Jensen 
for dedikeret indsats. 
 
PKP omdelte endvidere en pjece om indbrud, inkl. ”tommestok demonstration” om 
indbrudshøjde. 
 


