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Store Havelse Nordstrands 
Grundejerforening 

Referat af ordinær generalforsamling  
afholdt søndag 10. maj 2015 kl. 1100, Hejrevej 3 

 
Tilstede:  I alt 10 stemmeberettigede medlemmer, heraf 3 bestyrelsesmedlemmer.  

Foreningen har 80 medlemmer. 
 

1. Valg af dirigent 
Lis Bøttcher valgtes til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 
 

2. Beretning 
Formanden Karin Clemmensen startede med at gennemgå følgende beretning, som var blevet 
udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen: 
 

”Formandens beretning 2014/15 
Da efteråret gik på held, har kommunen fjernet de store sten ved stranden. 
Kim Andersen har haft forbindelse til kommunen angående vildtpleje og da vi havde arbejdsdag d. 7. sept. 2014, 
var der en fra kommunen der fortalte om alle de sjældne blomster, der er på området. Denne dag var der mødt 
10 grundejere op for at hjælpe med at rydde, det var flot, men det blev et værre regnvejr, og så lovede 
kommunen at de nok skulle rydde for os. 
Denne dag meddelte Formand Anne Grethe Vejers, at hun havde solgt sit hus og stod af som formand. Så måtte 
næstformanden indtræde, som formand. 
I efteråret har kommunen så været og fjernet pileurt fra strandarealet. 
Vi i bestyrelsen vil gerne opfordre grundejerne til at møde op på Generalforsamlingen og være med til at 
bestemme over vort fællesareal. Kim Andersen foreslår evt. et bådlaug og bestyrelsen syntes også, der skal 
indkøbes nye borde og bænkesæt, hvis det altså vil blive brugt. Men der kan komme andre forslag, som vi kan 
drøfte. 
Bestyrelsen vil gerne henstille til grundejerne om, at holde rabatterne fri for parkerede biler, store sten, 
skraldespande og haveaffald, da dette går ud over vore vejkasser, når to biler skal passerer hinanden. 
Ligeledes beder vi vore grundejere klippe hække og træer der rager ud over rabatten, da rabatten er fællesareal.  
Vi henstiller også til de grundejere, der ikke har betalt, at få dette ordnet, da vi ellers må sende vort 
tilgodehavende til inkasso. 
 
Formand Karin Clemmensen” 
 

Beretningen blev godkendt. 
 
 

3. Regnskab og kontingentfastsættelse for det kommende år 
Kassereren Bent Andersen forelagde det udsendte regnskab: 
Regnskabet udviser et underskud på 7.421, så egenkapitalen excl. vejfond er faldet fra 84.482 til 
77.061, og vejfonden er steget fra 234.200 til 328.934 (FDF har indbetalt bidrag til asfaltering i 
2012). Den samlede formue var således 405.995 pr. 31. december 2014. 
Tilgodehavende kontingent pr. 31/12 var kr. 1.500,00 (Vedrører 2014, da tilgodehavener fra 
tidligere år er inddrevet). Der er udsendt rykkere til de nye restanter. Betales restancerne ikke, 
sendes de til retslig incasso. 
 
Bestyrelsen forslag om uændret kontingent for 2016 på kr. 200 og vejbidrag på kr. 800 i alt kr. 
1.000 pr. medlem blev vedtaget. 
 

 
4. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag. 
 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter. 
På valg var Formanden Karin Clemmensen (som kun var villig til genvalg til bestyrelsen), Kim Meyer 
Andersen samt næstformanden Marianne Vrangskov (trådt ind i bestyrelsen, da tidligere formand Anne 
Grethe Vejers flyttede).  
Som ny formand valgtes Marianne Vrangskov, mens Karin Clemmensen og Kim Meyer Andersen 
blev genvalgt til bestyrelsen. 
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Christian Førster-Christensen blev nyvalgt (for 1 år) i stedet for Carina M. Ingwersen (genvalgt i 2014), 
som er udtrådt af bestyrelsen 
Bent Andersen har siden udtræden af bestyrelsen fungeret som ”extern kasserer”. Da der ikke var 
nye kandidater til kassererposten, blev det aftalt, at Bent Andersen fortsætter som ekstern kasserer 
/ forretningsfører uden for bestyrelsen. 
 
Suppleanter:  
Som suppleanter blev valgt Jens Brøgger (2 år) og Per Lindblad (1 år). 
 

6. Valg af revisorer og revisorsuppleant. 
Revisor Jørgen Clemmensen blev genvalgt og revisorsuppleant Jens Poul Jensen blev nyvalgt som 
revisor. 
Som ny revisorsuppleant blev valgt Belinda Maria Prüser Pallesen. 
 

7. Eventuelt. 
Under dette punkt blev bl.a. følgende punkter berørt: 
Bortledning af overfladevand på parcel til drænbrønd i rabat. Christian Førster-Christensen har 
forespurgt bestyrelsen om tilladelse til at lede overfladevand fra haven Hejrevej 1 til drænbrønd i 
rabatten på Store Havelse Strandvej. Der bør laves skitse/projekt, som viser, hvorledes dette 
tænkes udført. Naboforeningen skal også høres.  
Gåsevej: Der er kommet en stor lunke på Gåsevej efter vejrenoveringen i 2012. Her samles vand, 
som derefter løber ned i haven Rylevej 2A. Bodil ville gerne vide om bestyrelsen ville gøre noget 
dette. Der kan evt. placeres en brønd med sandfang og afløb til brønd i haven Rylevej 2A. 
Christian vil få en uformel vurdering, og så kan bestyrelsen se på det. 
Store køretøjer på veje og rabatter: Når man bestiller materialer, bør man indskærpe over for 
leverandørerne, at chaufførerne har ansvar for ikke at beskadige veje og rabatter. 
Beplantning mellem Store Havelse Strandvej og Rylevej: Denne skal beskæres af parcellerne over 
for. Kim vil snakke med ejerne på Rylevej 2B ang. hækken. 
Bænke på strandarealet: Der skal indkøbes et bord-bænkesæt til stranden - vi ser alle efter et 
sådant. 
Kommunens areal for enden af Store Havelse Strandvej: Kommunen har fjernet chikanesten og 
opsat fodhegn efter aftale med naboforeningerne, så der nu igen er fri adgang til at få sin båd 
 sat i vandet. 
Bådelaug: Kim fortalte lidt sine ideer om et bådelaug. Han vil gennem e-mail prøve at se, om der 
er interesse hos grundejerne. 
Strandareal. Adskillelse mellem Kommunens offentlige areal og foreningens areal: Der kan evt. 
sættes nye stålvejere på stolperne på stranden, og så kan vi lave nogle laminerede skilte og hænge 
op. 
 
 
 
Ved det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde valgtes Kim Meyer Andersen til næstformand. 
 
 

 
 Marianne Vrangskov Lis Fruensgaard Bøttcher Kim Meyer Andersen 

 formand dirigent  næstformand 
 
 
 

Christian Førster-Christensen Karin Clemmensen Bent Andersen 
  bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem kasserer/referent 
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