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Referat ordinær Generalforsamling den 22/3 2007  
(Referent Tommy Kristensen) 
 
 
Formand Kim Rasmussen bød velkommen til denne ordinære    
Generalforsamling. 
 
1) Første punkt på dagsordenen, valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslog Gert Beldring no. 25  
 
Gert indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet! 
(konstaterede at der var 10 parceller repræsenteret ved 11 fremmødte)  
og gav derefter ordet til Kim Rasmussen for formandens beretning.  
 
2 ) Hovedpunkterne i Kim’s orientering: 
Vejskilte første tilladelse duer ikke mere, Kim mangler svar fra den nye Gribskov kommune 
på hvad vi må og ikke må. 
For at undgå at der skal graves for meget når vi har fået nyt asfalt 
Vandværket skal skifte målerbrønde, har lovet at alle målerbrønde bliver udskiftet indenfor 
2 ½ år 
Dong, år 2009 forsvinder luftledningerne, standerne med lys bliver stående, koster mellem 
8-10.000 pr. stander, bør være 1 pr. parcel, Dong vil så grave fibernet ned samtidigt, hvem 
der udbyder vides ikke endnu, pris for tilslutning pr. parcel vides ikke endnu 
Fjernvarmen har nye rør skal ikke grave i vejen medmindre nye melder sig til.  
Dejlig mild vinter, kun brug for lidt snerydning ros til Nordkysten for godt arbejde,  
Palle Sørensen vil gerne ind på snerydning, men vi mener vi skal bevare det gode forhold 
til Nordkysten, taget i betragtning at vi får stor hjælp derfra i forbindelse med 
vedligeholdelse af vejene. 
Der er nye beboere der gerne vil genoptage vejfesterne. 
 
Efter lidt debat omkring vejbelysningen blev beretning sat til afstemning blev beretningen 
blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 
 
3) Kasserer Karsten Olsen gennemgik det udsendte reviderede regnskab for 2006 
Indtægter kr. 41.000,- Rep. af veje kr. 35.750,- det er regning på reparationen der blev 
startet i 2005 og gjort færdig i 2006, ukrudtsbehandling 5.125,- og kr. 1.219,- for 
snerydning, foreningen har en formue på kr.184.033,- heraf er de kr. 150.000,- henlagt til 
vejfond.  
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 
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4) Kasserer Karsten Olsen gennemgik budgettet for 2007   
Samme kontingent, budgetteres med rep. af vejene, snerydning og skiltene igen, evt. køb 
af fejemaskine er budgetteret, men købes den heller ikke i 2007, indgår beløbet jo bare i 
driften! 
 
Hvis der laves vejfest i det nye år kan bestyrelsen beslutte at give et tilskud til denne 
selvom det ikke er budgetteret! 
 
Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen. 
 
Der er stillet forslag om at vi i bestyrelsen til næste generalforsamling stiller forslag om 
kontingent til næste år af hensyn til at styrke vejfonden, forhøjelse skal begrundes  i et nyt 
tilbud. 
 
5) Ingen Indkomne forslag. 
 
6) Valg af kasserer, Karsten genopstiller, Karsten Olsen i no. 49 er enstemmigt genvalgt til 
kasserer! 
 
7) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, Jens og Tommy genopstiller, Jens Birkekær Hansen i 
no. 18 og Tommy Kristensen i no. 1 er enstemmigt genvalgt til bestyrelsen! 
 
8) Valg af 2 suppleanter, Carsten og Ove genopstiller, Carsten Simonsen i no. 32 og Ove 
Jørgen Sonne Nielsen i no. 12 er enstemmigt genvalgt som suppleanter til bestyrelsen! 
 
9) Valg af revisor, Benny genopstiller, Benny Pedersen i no. 29 er enstemmigt genvalgt 
som revisor! 
 
10) Valg af revisorsuppleant, Anette genopstiller, Annette i no. 29 er enstemmigt genvalgt 
som revisorsuppleant 
 
11) Under eventuelt. 
Kate nævnte udkørsel fra lige side, hækken gror udover fortovet, har talt med grundejeren, 
formanden henviste til kommunen fordi det er udenfor Solvænget! 
Skiltet med Solvænget kan ikke ses, det påtaler Kim!  
 
Poul rettede forespørgsel omkring fibernet tilslutning tv i stedet for de paraboler og 
antenner folk har på husene.   
Fibernet lægges i jorden i år 2008-2009 og der kommer så nogle udbydere hvor man så 
kan logge på som individuel eller som gruppe så vil det til den tid vise sig hvad der kan 
betale sig! 
 
Efter en summepause var der ikke flere der ønskede ordet, takkede derefter for god ro og 
orden og afsluttede dermed generalforsamlingen. 
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____________________             ______________________________                                             
 Dirigent Gert Beldring Jensen             Formand Kim Rasmussen 
 
 
 
 
____________________              ___________________________________ 
Kasserer Karsten Olsen                Bestyrelsesmedlem Jens Birkekær Hansen 
 
 
 
 
____________________________        _______________________________ 
Bestyrelsesmedlem  Gert Z. Beldring      Bestyrelsesmedlem Tommy Kristensen 
 
 
 
 
 
Beboerliste med afkrydsning af fremmødte stemmeberettigede vedlægges! 
 
 
 
Gilleleje den 22/3 2007  
 
 


