
GRUNDEJERFORENINGEN BORNHOLM 

 

 

 

 

Referat 
GENERALFORSAMLING 2018 

Tirsdag den 20. marts 2018 
 

Generalforsamlingen åbnede med formandens velkomst til de fremmødte 15 parceller. Allan Harsbo blev valgt til dirigent og efter 
en konstatering af, at procedurerne for indkaldelse og afholdelse var fulgt, og generalforsamlingen konstateredes 
beslutningsdygtig, , da mere end 50% af alle grundejere var fremmødt, gik man over til agendaen, hvor formandens beretning var 
første punkt. 

 

Formandens beretning 
 

Den tidligere kasserer Finn Kjeldsen, der var fratrådt på grund af fraflytning, var specielt inviteret til mødet, og formanden takkede 
Finn for indsatsen samtidig med, at der blev overrakt en gave. Vejfesten 2017 var blevet afholdt med et flot arrangement og stor 
tilslutning. Tak til Jeannette og Vibeke for en god indsats.  Vi ser frem til Festen 2018 (se nedenfor). Efter at kommunen stoppede med 
at spule vore kloakker i vejen, har vi nu fået gang i Kongelundens Slamsugerservice. Dette ser ud til at fungere. Bestyrelsen havde 
samtidigt påtaget sig at få tilbud på sugning af vore fedtbrønde. Da en del af fedtbrøndene er nedlagt, anbefaler bestyrelsen, at hver 
enkelt grundejer bestiller denne service individuelt.  
Nabohjælpskiltene er ankommet og vil snarest blive sat op, når vi har fundet pælene til det. Arbejdsdag for oprydning på 
vendepladsen på Jydeskær – det var desværre ikke blevet til noget i 2017. Formanden håbede, at det kunne arrangeres i 2018.  
Der er et ønske om at etablere en venteliste på køb af ledige garager. Det kan vi ikke styre, men beboerne er velkomne til at 
henvende sig til bestyrelsen, som så vil informere evt. sælgere om interesserede købere. Endvidere kan vor nye Facebook side 
anvendes til at udmelde sin interesse.  
  
Valg til bestyrelsen 
Formand: Lars Hemmingsen – JY12 (genvalg) 
Kasserer: Mikkel Tønnesen -JK16 (nyvalg) 
Sekretær: Allan Harsbo – JK 18 (genvalg)  
Bestyrelsessuppleant: Steen Schmidt-Sørensen – JK 16 (genvalg)  
Revisor: Susan Lund – JK 4 (genvalg) 
Revisorsuppleant: Jeanette Laursen – JK9  (genvalg) 
 

Regnskabet 
Den nyvalgte kasserer, Mikkel fremlagde det reviderede regnskab. En kopi af regnskabet var udsendt sammen med indbydelsen. 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet, som findes tilgængeligt på vor hjemmeside, www.gfbornholm.dk. 
 
Fastsættelse af kontingent 
Dette blev fastsat uændret til kr. 600/per år per parcel. På de seneste bestyrelsesmøder havde bestyrelsen diskuteret, om man skulle 
hæve kontingentet for at begynde opsparing til istandsættelse af vor vejdel, der ligger mod Listedvej – eller om man skulle afvente og 
forsøge at få et lån, når arbejdet skulle igangsættes. Denne del trænger snart hårdt til en istandsættelse. For at få en oversigt over 
behovet for penge, enedes forsamlingen om at få fremskaffet et overslag over omkostningerne. Bestyrelsen fremskaffer dette senest 
til næste generalforsamling.  
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Vejfest 2018  
Vor fantastiske festkomite ved Jeanette og Vibeke inviterer til vejfest lørdag den 16. juni. Se invitation på vor hjemmeside – og husk at 
melde dig til senest den 1. juni.    
 
Kabel TV  
Mikkel Tønnesen har lavet et stort arbejde med at analyse forholdene vedr. vort Kabel TV-net. Den nye lov om antenneforeninger, 
som forbyder tvungen tilslutning i boligforeninger, gælder også for os. Det betyder, at vi ikke længere kan tvinge nye ejere til at være 
medlem af vor antenneforening. Foreningen er i praksis under opløsning, og er der ejere, der ikke ønsker at være medlem længere, 
kan dette meddeles til Mikkel Tønnesen. Der kan udtrædes den 1. juni (udmeldes senest den 30. april) og den 1. januar (udmeldes 
senest den 30. november). Prisen til YouSee for udmeldelse er kr. 700,00 per grundejer (betales af denne), idet YouSee skal 
afmontere anlægget fysisk i kælderen hos hver enkelt.  

 
YouSee tilbyder os en ordning, hvor vi betaler for grundpakken og herefter kan vælge kanaler frit til. Vi skal herefter kunne køre 
videre med vort fordelingsanlæg og en TV-boks. Dette nye produkt er endnu ikke klart, og generalforsamlingen valgte at lade Mikkel 
Tønnesen - sammen med Jon Thøgersen – JK7 og andre interesserede kaste endnu et blik på hvad vi kan få, eller hvad andre kan 
tilbyde os.  

 
Regler om LOV og ORDEN  
Bestyrelsen havde udarbejdet et oplæg til fornyede regler vedr. lov og orden i vort område. Disse var fremkommet, efter at nogle 
grundejere havde fremsat ønske om at få skrevet ting om lov og orden ind i vore vedtægter med ønsket om at få forskønnet vores 
område samt få check på parkeringen på vejene. Disse regler var omdelt sammen med indbydelsen.  
Der var enighed om at vi skule kigge på vore veje og omgivelser i al almindelighed inkl. parkering, og et udvalg til at se på disse 
punkter blev nedsat. Består af Marianne (JY12) Annie (JK18) Vibeke (JK9), men alle er velkomne til at kigge med.   

 
Forslag fra medlemmerne  
Jon Thøgersen (JK7) efterlyste en bedre parkering på vore veje – specielt på Jernkåsvej. Han oplevede ofte at det var svært at 
manøvrere sin bil med trailer i området. Endelig påpegede han, at nogle ejere på de ulige numre havde inddraget forhaven (med sol) 
til parkeringsplads, hvorimod andre ikke havde gjort det, og derfor parkerede på vejen.  
 
Bestyrelsens holdning til parkeringsproblemerne er, at det kun kan løses ved et P-forbud på vore veje. Dette vil imidlertid medføre 
store problemer for nogle. Det besluttedes at arbejdsgruppen, der skal tage sig af ”LOV og ORDEN” kigger på det.  
 
Da der ikke var yderligere punkter under EVENTUELT – takkede dirigenten for god ro og orden og man gik over til den sociale 
sammenkomst med smørrebrød og hygge.  
 
 
 
 
 
 
Refereret 
Allan Harsbo 
21. marts 2018 
 

 
 

Sekretariatet 
Adresse: Jernkåsvej 18 – 2770 Kastrup 

Telefon: +45 40 46 66 75 
e-mail: allan@gfbornholm.dk 

mailto:allan@gfbornholm.dk
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