
                                                                                                   
 
 
 
Referat generalforsamling 2017  
 
 
Generalforsamlingen afholdtes:  
 
Tirsdag den 4. April 2017 kl. 19.30 i Vommevad forsamlingshus.  
 
Dagsordenen for mødet var som følger:  
 
 
1. Valg af dirigent & stemmetællere  

 Christian Korndal valgt  

 40 fremmødte stemmer inkl. fuldmagter 

 Stemmetæller: Christian Korndal og Ronald de Jong 

 

2. Beretning om foreningens virksomhed  

 Lars Clemmensen vedhæfter sin beretning 

 Ingen bemærkninger til beretningen 

 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget 2017 (Bilag A)  

 Ingen bemærkninger til regnskab/budget 

 Budget vedtaget. 

 

4. Forslag fra bestyrelsen – Kontingent opkræves via Holbæk forsyning. (Bilag B) 

Drøftelse af muligheder for eksterne samarbejdspartnere (Fors / PL).  

PL’s service med opkrævning er ikke med i vores medlemskab nu. 

Der blev stillet spørgsmål til muligheden for at pålægge grundejerne gebyr. 

Det er bestemt ved lov, hvad et gebyr inkl. morarenter må være (det præcise 
beløb kendes ikke, men formentligikke over kr. 100). 

Opfordring til grundejerne om at få oprettet betalingsservice for fremtidige 
kontingenter, idet kontingentet er uændret fra sidste år og ikke forventes 
ændret i årene fremover. 

 



5. Indkomne forslag fra medlemmerne  

 Forslag fra Fam. Hummelmose:  

Tidligere regnskab ønskes på hjemmesiden – kommer på hjemmesiden 
snarest – Kun det regnskab som den nuværende bestyrelse har lavet.  

Aftale med Christian Mejnertsen ønskes indgået skriftligt mellem leverandøren 
og bestyrelsen – der tages kontakt til leverandøren for muligheden for 
indgåelse af en skriftlig aftale. 

Aftalen ønskes på hjemmesiden – kan ikke fremgå af hjemmesiden, idet 
leverandøren ikke ønsker aftalens indgåede priser offentligt tilgængeligt  

Nedsættelse af budgetpost til snerydning til kr. 10.000. Generel drøftelse om 
den afsatte post på budgettet. Der blev lavet skriftlig afstemning om forslaget. 

 2 blanke 

 4 stemte for 

 34 stemte imod 

Budgetposten på snerydning fastholdes på kr. 25.000,- 

Bestyrelsen tager kontakt med leverandøren omkring indskærpelse af, 
hvornår der skal saltes/ryddes samt muligheden for indgåelse af skriftlig 
aftale. 

Forslag om budgetændring til havedag – nedbringelse af posten til kr. 7.000,- 
med evt. egenbetaling af drikkevarer (drikkevarer kostede sidste år ca. kr. 
1.180,-) 

Forslaget blev ikke ført til afstemning, idet der ikke var ønske 
herom efter den generelle drøftelse 

Forslag om tilmelding til fastelavn / Sankt Hans – der har været stabilt 
fremmøde de seneste år, hvorfor der ikke har været overskud af indkøbt 
forplejning, hvorfor der ikke har været grundlag herfor. Der er tilmelding til 
havedagen, idet indkøbene hertil er dyrere. 

 

Forslaget blev ikke ført til afstemning, idet der ikke var ønske 
herom efter den generelle drøftelse. 

   

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:  
 

Kasserer Morten Jarlfeldt Georginevej 10 – Villig til genvalg  

Anders Eriksen, Gyvelvej 9 - Villig til genvalg  
 
Ingen andre ønskede at stille op – begge genvalgt 

 

 



 

7. Valg af 2 suppleanter. 

 Thomas Petersen, Georginevej 2 

 Thomas Hansen, Gyvelvej 10 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant  

 Claus Lorentzen, Georginevej 6 

 Niklas Linde, Hyacintvej 6 

9. Eventuelt 
  

Velkommen til de mange nye grundejere i foreningen. Dejligt at se jer på 
vores generalforsamling. 
 
Der findes p.t. 2 Facebook sider med Grundejerforeningen Regstrup Å – Den 
aktuelle og gældende er den med Sankt Hans billedet. 
 
Foreningens hjemmeside er www.gf-regstrupaa.dk – her kan man tilmelde sig 
nyheder og få dem i sin mail boks 
 
Mail til bestyrelsen er bestyrelsen@gf-regstrupaa.dk 
 
Fremlæggelse af ”Nabohjælp” – Christian Frausing har gjort et stort arbejde 
med at få de, som ønskede det i foreningen registreret som bruger på 
Nabohjælp, og har i den anledning skaffet 2 gratis skilte, som p.t. er opsat for 
enden af Gyvelvej og ud for Georginevej.  
Evt. indkøb af flere skilte og standere vil beløbe sig til ca. kr. 600,- pr. stk. – 
Der kan under punktet evt. ikke stemmes om indkøb/opsætning af flere skilte, 
men der kan træffes bestemmelse om at de i så fald kan indkøbes for det 
beløb på kr. 10.000,-, som er stillet bestyrelsen til disposition. 

 
Forespørgsel om den nye udstykning for enden af Ringvejen på sigt skal være 
en del af Regstrup Å. Det er ikke bestyrelsen holdning, at det vil være 
rentabel, at de bliver en del af Regstrup Å, idet foreningen således vil påtage 
sig vedligeholdelse af flere veje i fremtiden. 
 
Stor ros fra Georginevej 2 at hastigheden er blevet nedsat, dog ses posten 
o.lign. at køre stærkt. 
 
Christian Korndal opfordrede bestyrelsen til at tage kontakt til kommunen og 
henlede opmærksomheden på hastighedsdæmpende foranstaltninger. 
 

 
Med venlig hilsen,  
Bestyrelsen 

 

 

 

http://www.gf-regstrupaa.dk/
mailto:bestyrelsen@gf-regstrupaa.dk


Formandens beretning: 

Formandens beretning  
Så er endnu et år gået og bestyrelsen er glad for at se så mange af jer deltage i dag til vores 
generalforsamling.  
Bestyrelsen har haft et roligt år, og har afholdt 5 møder, hvor alle medlemmer af bestyrelsen har 
været til stede og til flere af møderne har suppleanterne også været præsenteret.  
Bestyrelsen har valgt at have fokus på vores egen forening i år, og har lagt alle kræfter i de fælles 
arrangementer, og vi håbe også at disse arrangementer er med til at vi danner en stærkere og 
tættere grundejerforening. 
 
Jeg vil her kort gennemgå de punkter som bestyrelsen også har været i berøring med og haft op 
til drøftelse til vores bestyrelses møder.  
 
Hjemmesiden –  
Igen i år, stor tak til Morten som er admin. Hjemmesiden udvikler sig hele tiden og har været 
dialog form fra bestyrelsen og til grundejerne i forbindelse med vores fællesarrangementer.  
Bestyrelsen syntes at denne kommunikation form virker fint, og vil forsætte på den måde. Morten 
er forsat ansvarlig for at denne hjemmeside fremadrettet og at den virker optimalt.  
Har man ønsker til hjemmesiden er man altid velkommen til at fremkomme med disse, vi lover dog 
ikke at vi kan opfylde dem alle. 
 
Kontingent 
Bestyrelsen har i år brugt utrolig meget tid på at indkræve kontingent fra medlemmerne, hvilket vi 
bestemt ikke syntes er ok. Vi har i flere tilfælde vores oppe på 4 rykker, og Morgen (Kasser) har 
været rundt med sedler, sendt sms og flere mail. Bestyrelsen opfordre alle til at være bedre til at 
betale det aftalte kontingent. I denne forbindelse er bestyrelsen også fremkommet med forsalg 
som vi blive behandlet senere.  
 
Sociale aktiviteter  
Havedagen – Som altid var havedagen en god dag, og igen i år er vi stolte over at se hvor mange 
som deltager og som tager del i vores fælles område, og benytter dagen til at gøre en forskel. Vi 
fik gjort rigtig mange gode gøremål, og hygget i løbet af dagen. Dagen blev som traditionen tro 
afsluttet med en gris på gris – Igen i år vil bestyrelsen gerne takke torben for hjælpen. Også i år 
var det slikposer til børn, og tro ikke der var nogen af dem som var sure om det. Det var en super 
hyggeligt dag/aften, og bestyrelsen har fået flere tilbagemeldinger fra medlemmer at om at hele er 
en fantastisk dage. Alt i alt en succes igen, og bestemt en aktivitet som bestyrelsen vil forsætte. 
 
 Fastelavn  
Årets fastelavn blev afholdt på Gyvelvej 11, og med stor opbagning. En rigtig hyggelig dag, med 
mange flotte udklædte børn og voksne. Der var opsat 2 tønder, en til store og en til små. 
Bestyrelsen havde lært fra sidste år at den store tønde skulle i vand dagen før, og den lille skulle 
være af træ – vi bliver bedre og bedre. 
Der var også stort fremmøde af voksne og igen er bestyrelsen glade for at se at vi bakker op om 
vores aktiviteter. 



PL  
PL har selvfølgelig været oppe og vende på vores møder, men vi er enige om at vi har behov for 
PL og deres forsikringer. 
 
Boldbanen  
Sidste år besluttede vi sammen at lave en skema, for græsslåning af boldbanen og området, 
hvilket har vist sig at være en kæmpe succes, så derfor er bestyrelsen enige om at denne løsning 
forsætter: 
Bestyrelsen vil også gerne benytte lejligheden til at takker Christian Korndahl for det arbejde han 
har haft med at lave skema til os andre. Mange tak, og håber du vil lave et nyt til i år. 
 
Holbæk kommune 
Da sagen er afsluttet er der ikke noget nyt i sagen 
Bestyrelsen vil dog forsat bede alle om, at bruge ”giv et præg” app’en hvis i ser nogen som ikke er 
i orden på stierne som tilhørere kommunen. 
 
Nabohjælp 
Da flere af husene i området har haft ikke velkommende gæster, er der blevet taget initiativ til at 
oprettet et netværk med nabo hjælp. Bestyrelsen har kort vendt sagen til vores møde, men har 
ikke blandet sig yderligere. En stor tak til Christina Fausign som har været ”formand” for projektet 
sammen med en masse andre også. Christian har også opsat skilte i området og indhentet tilbud 
på flere skilte, et forsalg som vil blive fremlagt senere i aften. 
 
 Ingen vi begynder på vores dagsorden, vil jeg gerne lige gennemgå denne med jer, så vi alle er 
enige om hvad aftenen byder på. 
  
Gennemgang af dagsorden. 
 
Beretning slut 

 


