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Referat 

GENERALFORSAMLING 2016 
Onsdag den 30. marts 2015 

Generalforsamlingen åbnede med formandens velkomst til de fremmødte 13 parceller. Allan Harsbo blev valgt til dirigent og efter 
en konstatering af, at procedurerne for indkaldelse og afholdelse var fulgt, gik man over til agendaen, hvor formandens beretning 
var første punkt. 

 

Formandens beretning 
 

Se vedlagte kopi af formandens godkendte beretning.  
 

Regnskabet 
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. En kopi af det godkendte regnskab findes tilgængeligt på vor hjemmeside, 
www.gfbornholm.dk.  
 

Valg til bestyrelsen 
Formand: Lars Hemmingsen (genvalg) 
Kasserer: Finn Kjeldsen (genvalg) 
Sekretær: Allan Harsbo (genvalg) 
Bestyrelsessuppleant: Steen Schmidt-Sørensen (genvalg)  
Revisor: Susan Lund (genvalg) 
Revisorsuppleant: Jeanette Laursen (genvalg) 

 

Fastsættelse af kontingent 
Dette blev fastsat uændret til kr. 600/per år per parcel. 
 

Forhold vedr. garagerne 
Den seneste tids hushandler i grundejerforeningen har afsløret, at der kan være uklarhed over hvordan vi registrerer ejerskabet til 
en garage. Nogle har blot opført deres garager på BBR meddelelser, men nogle andre (ganske få) har fået skødet garagen til deres 
ejendomme. Bestyrelsen opfordrer grundejerne til at få afklaret forholdene omkring ejerskab af deres garager. 
 

Enkelte nye grundejere viste interesse for at erhverve sig en garage. Hvis nogle garageejere er interesseret i at sælge, kan henven-
delse ske til bestyrelsen, som så vil formidle kontakten. 
 

Forslag fra medlemmerne: 
Der var indkommet forslag fra en grundejer med en opfordring til at søge billigere alternativer til det eksisterende Kabel TV fra 
YouSee. Bestyrelsen fremlagde mulighederne for alternativer til det nuværende Kabel TV (se bilag) . Efter en diskussion af dette 
område, besluttedes det at afvente udviklingen, som stadig er i fuld gang. Der blev givet udtryk for at den nuværende ordning 
sikkert skulle udskiftes om nogle år. 
 

Eventuelt: 
Vejfestudvalget meddelte at der igen i år afholdes vejfest – det sker lørdag den 28. maj kl. 15:00 til ??? på Vendepladsen - 
Jernkåsvej (se vedlagte invitation). På fremtidige generalforsamlinger vil der være et fast punkt: Rapport fra festudvalget  
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Vi savner foreningens mostrimmer – hvis nogen har set den – så meld venligst til Bettina på JK 16. Alle foreningens redskaber 
kan ses på http://gfbornholm.dk/Redskaber.pdf . Foreningens kloakrenser rapporteredes i dårlig stand. Formanden checker op 
på dét.  
 
Bestyrelsen opfordres til at skrive et brev til institutionen (Mini Klubben) på hjørnet af Tårnbyvej/Listedvej. Vi synes det er 
uheldigt og farligt at børnene anvender Listedvej til legeplads. 
 

Forskønnelse af området. Vore lygtepæle trænger til en gang maling. Det blev besluttet at gennemføre en arbejdsdag i 
foreningen, hvor vi evt. kunne male lygtepæle og friske op andre steder. 
 

Beskæring af træer – Finn på JK 17 modtager gerne henvendelse fra interesserede og opfordrede til, at man samledes om en 
træbeskæring i området. 
 
Vi vil søge at finde midler til at forskønne vore veje. Evt. få en arkitekt til at komme med forslag om hvordan vore veje kunne blive 
kønnere. Henvendelse til kommunen om dette.  
 
 
 
 
Refereret 
Allan Harsbo 
31. marts 2016 
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    Grundejerforeningen Bornholm 
Formandens Beretning  2016 

            ___________________________ 

 
     Velkommen til GFB's årlige generalforsamling nummer 50, jeg ved 
        ikke om det er rigtigt med 50, men det lyder jo godt med et rundt 

        nummer. Der er ikke så mange beboere tilbage der kan bekræfte 

        eller afkræfte.  Til gengæld har vi fået nye beboere i vores forening, 

        og vi siger velkommen til Mikkel og Ida samt Lasse og Stephanie. 

 

        Ved sidste GF havde kommunen meddelt os at vi måtte selv ta hånd 

        rensning af foreningens regnvandsbrønde, derfor er der indgået en     

        aftale med Kongelundens Slamsuger service. Det betyder jo så at vi 

        selv betaler for den service, som vil blive udført en gang om året. 

         

        Vi vedtog også at indkøbe en trailer til fælles brug for GFB's medlem- 

        mer.  Det viser sig så, at hvis foreningen skal eje en trailer, som jo skal 

        registreres med nummerplade, er vi nødt til at drive foreningen som 

        en virksomhed. Det betyder så igen at vi skal være CVR registreret, 

        med moms regnskab og alt hvad der følger med.  Indkøb af trailer er 

        indtil videre sat på pause. 

 

        Endvidere blev et festudvalg stablet på benene, og det bar frugt i form 

        af en vellykket og hyggelig vejfest. 

  

        Et pludseligt hul opstået i vejbelægningen ved siden af en afløbsrist, 

        på Jernkåsvej 11, rejste spørgsmålet sig om det skyldtes rotter?  Det 

        blev meddelt til kommunen, men ferietiden forhindrede videre tiltag 

        fra deres side.  Jeanette tog kontakt 3 uger senere, hvor de stadig 

        var på ferie. Jeanette fik dem overbevist om at de måtte stille en 

        substitut. Der blev på opfordring foretaget en TV inspektion, som 

        konkluderede at det ikke skyldes rotter, men underminering pga. en 

        utæthed mellem 2 brøndringe.  Firmaet der lavede inspektionen kom 

        også og reparerede hullet ved risten.  Rotter er et kendt problem, og   

        det siges at rotterne har haft gode betingelser det sidste år, så opfordringen    

        er igen at ikke fodre fugle, og på den måde gøre vilkårene endnu bedre. 

 

        Der viste sig et andet hul ude på Listedvej (ud for Jernkåsvej 1) Det 

        er flere gange sket flere gange i løbet af de sidste par år, og vi må nok 



        forberede os på en total renovering af Listedvej.  Firmaet Hybler har 

        hjulpet os før, når vi har bedt dem om det, men i denne omgang blev 

        hullet midlertidigt lappet med kold rep asfalt, og det er lidt billigere.   

 

        Det er nu sket et par gange at vores tidligere beboere i foreningen, har 

        solgt hus hvor der fulgte garage med.  det er der ikke noget galt i, men 

        men der opstår problemer med tinglysningen.  Der er flere garage ejere 

        som ikke har garagen med ind under BBR meddelelsen for deres adresse. 

         

        Vi har i bestyrelsen talt om, at få bragt det i orden for alle 14 garager 

        på én gang.  Det koster vist adskillige 1000 kr pr garage, og jeg er en 

        af dem der burde få bragt det i orden, men jeg tøver lidt hvis det over- 

        stiger garagens værdi, 

        Det er naturligvis garage ejernes egen interesse at få bragt dette i orden,         

        specielt før salg hvor garagen følger med. 

 

        I løbet af det sidste år, er der flere beboere stiller spørgsmål ved vores 

        kabel TV installation, eller måske mere prisen.  Nok fordi at der er flere 

        andre udbydere der kan levere TV til en lavere pris. Det er til dels rigtigt, 

        men vi må huske at vi får rigtig mange TV kanaler i HD samt en hel del 

        radiokanaler, endvidere er der mange streaming-muligheder. 

        Yousee som er vores leverandør, reklamerer med 3 forskellige pakker 

        plus bland selv kanal-valg.   

        Da vores kabel system er 28 år gammelt, kræver det en opgradering, hvis                

        vi skal kunne vælge f.eks. grundpakken.   

        Vi kan jo også vælge en anden leverandør, men det kan måske blive et 

        problem at blive enige, afhængig af hvilke muligheder der er. 

        Jeg har talt med Jette Rosemeyer fra Yousee som er har med erhvervs 

        abonnement at gøre 

 

         





Grundejerforeningens Kabel TV  
 

Alternativ 1: 
Beholde vort eksisterende anlæg med fuldpakken, hvor vi i dag betaler en lav pris – i forhold til listeprisen.     

Action: Ingen  

 

Alternativ 2  
Forlænge vor aftale med YouSee med en garanteret periode på 24 måneder. Vi køber så basispakken af 

dem for kr. 190,00 / normalpris kr. 239,00. Dette bliver faktureret til GF, og vi kan så selv blande ekstra 

kanaler ind i pakken (faktureres til os).  

 

Dette kræver at dem, der vil blande ekstra kanaler ind og ikke kan klare sig med grundpakken skal have en 

TV Boks til kr. 30,00 per måned.  

Med denne pakke vil vi være rustet for fremtiden, hvor der helt sikkert kommer tilbud om at vi kan købe 

enkelte kanaler (i dag skal vi min. købe 10 tilvalgskanaler). Endvidere kan dem, der ønsker det købe tilvalg 

så udbuddet kommer op på mellempakken eller fuldpakken (+ kr. 212 og 321)  

Alternativ 3:  
Vi opsiger samarbejdet med YouSee og det vil så være op til den enkelte at vælge TV leverandør eller måde 

at se TV på. Herved sparer vi alle vort kabel TV abonnement.   

Hvis man kan klare sig med en de danske kanaler fra DR og TV2 og har en ”streaming” tjeneste fra en 

IPhone, IPad eller Android til en Apple TV eller Google Chrome enhed, kan dette gøres fra ca. kr. 130 per 

måned (TV2 abonnement).  Kræver lidt teknisk snilde.  

 

Allan Harsbo/30032016 
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