
 

 

Referat af ordinær generalforsamling 
Drøsselbjerg Strands Grundejerforening,  

afholdt den 31. august 2014 
 

Dagsordenen var 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning  

3. Godkendelse af årsregnskab 

4. Godkendelse af budget og opkrævning af kontingent 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

 

Ad. 1: 

Inge Ekknud bød velkommen, og foreslog på bestyrelsens vegne Brian I. Petersen som 

dirigent. Han blev enstemmigt valgt. Brian I. Petersen konstaterede at generalforsamlingen 

var rettidigt varslet, og beslutningsdygtig til dagsordenens punkter.  

 

Ad. 2: 

Formanden aflagde beretning, beretningen blev taget til efterretning.  

 

Ad. 3: 

Kasseren gennemgik årsrapporten. Dorosvej 9 spurgte til hvorfor der er 2 banker, og dette 

skyldes at  Sydbank ikke har girokonto på samme vis. Dorosvej 9 ønskede flere noter i 

regnskabet for at specificere udgifter. 

Athenesvej 15 opfordrede til at spare på  porto og administration ved brug af elektroniske 

midler som mail, og betalingsservice. Der er dog stadig mange ældre i foreningen som ikke har 

mulighed for dette. 

 

Olymposvej 12 spørger til hvorledes græsslåning afregnes, og hvor der bruges strøm. 

Græsslåning afregnes på timeløn, og strømmen er belysning ved Strandens Port. Størstedelen 

af udgiften er ikke forbrug men afgifter. 

 

Regnskabet der godkendes herefter. 

 

Ad. 4: 

Budget fremlagt. Størrelse af kontingent er uændret. Der blev opfordret til at overveje en 

løsning med betalingsservice. Der blev spurgt til IT-udgifter (Dorosvej 9), dette er 

overbudgetteret. Budgettet godkendt. 

 

Ad. 5: 

Der er stillet forslag om forhøjelse af bestyrelseshonorar med samlet kr. 1.500,00, da dette 

ikke er reguleret i en årrække. Dette er godkendt af generalforsamlingen med stemmerne 33 

for og 2 i mod. 

 

Ad. 6: 

Bestyrelsen er  

Formand: Inge Ekknud (på valg i 2014) – genvalgt et på valg igen i 2016. 

Næstformand: Peder Nielsen (på valg i 2014) – genvalgt et på valg igen i 2016. 

Kasserer: Ove Knudsen (på valg i 2015) 

Sekretær: Torben Carlsen (på valg i 2015) 

Bestyrelsesmedlem: Bjarni Fischer (på valg i 2014) – genvalgt et på valg igen i 2016. 

Bestyrelsesmedlem: Mogens Wagner Hansen (på valg i 2015) 



 

 

Bestyrelsesmedlem: Søren Sørensen (på valg i 2015) 

Suppleant: Marie Tetzlaff (på valg i 2014) – genvalgt et på valg igen i 2015. 

Suppleant: Brian Icedor Petersen (på valg i 2014) – genvalgt et på valg igen i 2015. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende. Der er ingen ændringer i poster. 

 

Ad. 7: 

Beierholm, Slagelse er nuværende revisorer. Revisoren blev genvalgt. 

 

Ad. 8: 

Panvej 7 ytrede ønske om mere end 2 dage til levering af grenaffald til Sct. Hans. Dette er 

desværre ikke muligt, da dette er et krav fra Kalundborg Kommune. 

 

Kassereren informerer om at affaldsordning 2015 vil der være ugetømning i juni-juli-august. 

Desinfektionsbrikker fås hos skraldemand. Alternativt kan de bestilles ved at kontakte tlf. 59 

53 52 54, eller affald@kalundborg.dk. Problemer vedr. affald skal også rettes hertil. Oplæg fra 

Kalundborg Kommune kommer i 2015 på basis af indsamlede informationer i 2014. Der er 

placeret hjertestarter på mur, hvor Valhallavej løber ud i Longvejen. 

Athenevej 15 kommenterer græsplæner som ikke slås, hegn over 180 cm, skraldespande, 

hegn og antenner. Grundejere skal kontakte Kalundborg Kommune ikke grundejerforeningen. 

Kasserer har påpeget nogle af disse punkter overfor kommunen, men der er ikke sket noget. 

Det er grundejerens pligt at sætte sig ind i områdets vedtægter, og vise hensyn til vedtægter 

og ordensregler. (se i øvrigt beretningen). 

 

Dorosvej 9 bemærker at skelpæle mange steder ikke er synlige. Skelpæle er grundejers 

ansvar. Herudover ønskes regler til oprydning af træer mv. efter storme. Disse regler er ofte 

kommunalt bestemt, men kan reguleres i vedtægter der er godkendt af kommunen. Der 

ønskes en beboerliste for at kunne sikre hinandens huse i nabolaget. Der er enighed om at det 

vil stride mod persondataloven såfremt bestyrelsen udleverer kontaktoplysninger ukritisk. 

Kassereren (Ove Knudsen), vil være behjælpelig med at knytte kontakter hvor han kan, men 

ellers er man bekendt med at flere veje har oprettet adresselister med naboer. 

 

Panvej 18 bemærkerat der er rottehuller ved sti. Der gøres opmærksom på at man som 

grundejer har pligt til at kontakte kommunens rottebekæmpelse når sådant konstatereres. 

Dirigenten kunne supplere dette kan klares via kommunens hjemmeside -

http://kalundborg.rotteweb.dk/NewCase.aspx 

 

Helenevej 15 spørger om grundejerforeningen kan spare på revisionen evt. udpege intern 

revisor. Dette kan man ikke jf. foreningens vedtægter, da der ske revision af statsautoriseret 

eller registreret revisor. Revisorens arbejde kan være i forskellige niveauer, men vedtægter 

kræver her den lidt dyrere løsning – revision. 

 

Herefter blev mødet hævet i god ro og orden. 

 

Drøsselbjerg, den 31. august 2014 

   
Brian I. Petersen 

Dirigent 
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