GRUNDEJERFORENINGEN EVETOFTE
I henhold til vedtægter for Grundejerforeningen Evetofte indkaldes herved til

Ordinær generalforsamling (§ 6 og 7)
Søndag d. 25 Maj 2014 kl. 10.00 i Melby hallen, (sportshallen ved skolen).
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for 2013
3. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af
revisor for 2013, samt meddelelse af decharge til bestyrelsen.
4. Fastsættelse af kautionsforsikringssum. (§18.4)
5. Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for 2015, herunder fastsættelse af
bestyrelseshonorar og gebyr for forsinket betaling. (§13.7 og §19.4)
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg: (§13)
a. Formand: Vælges for 2 år. Nuværende formand Birger Jarulf modtager ikke
genvalg.
b. 1 bestyrelsesmedlemmer: Vælges for 2 år. Nuværende bestyrelsesmedlem,
Mathais Bardram modtager genvalg.
c. 2 suppleanter til bestyrelsen, vælges hvert år. Nuværende suppleanter, Gitte
Lumholtz modtager ikke genvalg og Benny Schjøtt der modtager genvalg.
d. 2 revisorer, vælges hvert år. Nuværende revisorer, Anna Marie Holmslykke og
Dorthe Schjøtt, modtager genvalg.
e. 1 revisorsuppleant, vælges hvert år. Nuværende suppleant, Poul Andersen,
modtager genvalg.
8. Eventuelt.
Medlemmer der er i kontingentrestance for 2013 og/eller tidligere år (herunder skyldige
gebyrer m.m.) har adgang til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret, jvf § 11. 1. i
foreningens vedtægter.
I henhold til vedtægterne § 11.1, kan stemmeret udøves ved fuldmagt.
Ingen grundejer kan møde med mere end 1 fuldmagt.
Evetofte d. 21/4 2014
Bestyrelsen.
Grundejerforeningen Evetofte´s bestyrelse:
Formand:
Kasserer:
Birger Jarulf
Leif Bertelsen
Schiøler Lincksvej 3, Evetofte
Bukketornsvej 48
3370 Melby
3300 Frederiksværk
E-mail: formand@evetofte.net
E-mail: kasserer@evetofte.net

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Ole Jacabsen, næstformand
Finn E. Sørensen
Martin Bardram

Bestyrelsesberetning 2013
Vinteren 2012/13 var hård, sommeren var skøn, og sidste vinter var mild med et par store storme. Selv om
bestyrelsen ikke er ansvarlig for vejret, så er det vor opgave at reagere på konsekvenserne af det.
Vinteren 2012/13 var hård ved vore veje, og resulterede i ca. 7 km revner, som bestyrelsen har fået forseglet med
asfalt. Den tørre sommer betød at ca. 35 rønnebærtræer, gik ud og måtte fjernes, og endelig betød stormen Bodil
mange væltede træer der skulle fjernes.
I forbindelse med stormen Bodil vil bestyrelsen gerne takke for den hast med hvilke de væltede træer blev fjernet.
Allerede 2 dage efter stormen var alle veje igen fremkommelige. Det glædede også bestyrelsen at der blev udvist
meget godt naboskab for at få problemerne løst.
I juni afholdt vi det traditionelle Loppemarked, som jo er ved at udvikle sig til en mindre folkefest. Der var mange
mennesker og godt humør indtil et regnvejr desværre satte en stopper for festen. En tak til Ole og Finn for et
velorganiseret marked. Vi gentager succesen igen d 15 juni, og håber at se rigtig mange af jer der.
For 14 år siden startede vejrenovationen, og nu er det ved at være slut. Vi har i år renoveret Elna Lassensvej, Asta
Nielsensvej og Else Skovboesvej, og mangler nu kun Striboltsvej,Tenna Kraftsvej og Wilhelm Heroldsvej som vil
blive renoveret i løbet af sommeren.
Mathias fandt os en ny leverandør, der gjorde arbejdet ca. 20% billigere end hvad vi plejede at betale NCC. Han har
udført arbejdet til vor tilfredshed, og vi vil også benytte ham til den sidste renovering.
Vore veje er nu i en rigtig god stand, og der er enighed i bestyrelsen om, at vi vil vedligeholde dem fremover på et
højt niveau
Som I har set har vi besluttet at lade Kommunen forestå opkrævningen af kontingentet i år sammen med
ejendomsskatten. Det betaler vi 50 kr. pr medlem for. Til gengæld har vi tilsyneladende overhovedet ingen restancer,
og kassereren bliver sparet for et meget stort stykke arbejde, som Leif bedømmer som flere hundrede timer om året.
Det er rykkere, advokatomkostninger etc. Vi har også sparet udgifterne til porto til regningsudsendelsen, selv om det
har betydet at i har måttet mangle det nyhedsbrev, som vi plejer at sende med.
Når vi regner det hele med så vurderet vi at den reelle omkostning er under 20 kr. pr medlem. Til gengæld har vi en
glad og afslappet kasserer.
Bestyrelsen har fået flere henvendelser vedrørende ulæselige vejskilte, som gør at gæster kan have vanskelighed
med at finde vej i området. Det viser sig at skiltene er kommunens ejendom, og at vedligehold derfor er en
kommunal opgave.
Desværre har der i en del år kun været afsat ingen eller kun små beløb til vejskilte, med det resultat at der overalt er
rigtig mange ulæselige skilte.
Lykkeligvis er man nu begyndt på renoveringen idet det i kommunens budget er afsat 1mm kr. til opgaven i år. Men
efterslæbet er så stort, at det langt fra er sikkert at vi vil få vores skilte fornyet i denne byrådsperiode.
Kommunen har dog givet os lov til på egen regning selv at udskifte så mange af skiltene som vi vil betale for. Det
bliver en opgave for den nye bestyrelse at beslutte hvordan man vil gribe det an. Til orientering kan jeg oplyse at et
skilt koster 400 – 700 kr afhængig at navnelængden.
De penge som vi skal bruge til de sidste veje har vi allerede i kassen, så fremover vil foreningens omkostninger
bestå af vedligehold af fællesarealer og veje, samt administrative udgifter og afholdelse at loppemarked. Det er en
væsentlig reduktion i forhold til nu. Vi foreslår at fastholde kontingentet på 1000 kr/medlem i 2014 for at opbygge
lidt stødpude, men til næste år er der plads til en væsentlig kontingentnedsættelse. Så der er noget at glæde sig til.
Samarbejdet i bestyrelsen har ikke været godt, idet der har været en del uenighed om hvordan foreningen skal køres.
Resultatet er at jeg ikke genopstiller som formand.
Og til sidst skal jeg som alle tidligere formænd opfordre til at passe på området som vi alle holder af.
Rabatterne skal slås og må ikke bruges til oplagring i længere tid. Biler skal så vidt muligt parkeres inde på grunden,
og campingvogne og biler skal have lovlige nummerplader. Hunde må ikke færdes frit og kontainere må ikke stå på
grunden i mere end højst 3 måneder.
Og til slut vil jeg ønske at den kommende sommer bliver lige så god som den sidste.

Birger Jarulf
formand

GRUNDEJERFORENINGEN EVETOFTE
Ad punkt 3:
DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013 - 31. DECEMBER 2013
2012
INDTÆGTER
Kontingenter, 459 x kr. 1.000,00
Administrationsgebyrer
Gebyrer ved for sen kontingentbetaling
Betaling for græsslåning
Diverse indtægter
Betaling fra ejendomsmægler
Renteindtægter:
Bankrenter
Ved for sen kontingentbetaling
Indtægter i alt

459.000
4.350
6.400
750
2.527
400

459.000
3.400
3.940
2.750
20
700

2.876
476.303

6.670
476.480

21.500
1.000
8.791
2.400
3.292
318
3.247
4.724
1.881
1.722
3.650
1.305
674
7.394
207
3.495
1.966

21.500
1.000
1.750
2.400
2.667
5.766
3.760
5.530
1.842
96
3.300
1.270
327
6.157
336
0
194

402.853
45.193
909
2.974

1.091.012
42.878
1.010

0
0
519.493

1.449
0
1.194.244

Resultat før ekstraordinære poster
Ekstraordinære poster
Hensættelser:
Udgift til veje:
Tilbageført:
0

-43.190

-717.768

0
0

0
600.000,00

ÅRETS RESULTAT

-43.190

-117.768

198
2.678

UDGIFTER
Bestyrelseshonorarer:
Formand
Kasserer
Sekretær
2 bestyrelsesmedlemmer
1 bestyrelsessuppleant
Revisorhonorar
Bestyrelsesmøder
Telefongodtgørelse
Kørselsgodtgørelse
Generalforsamling og sammenkomst
Trykning af årsskrift og referat
Portoudgifter
Kontorudgifter
Evetofte hjemmeside
Kautionsforsikring for formand og kasserer
Øvrige forsikringer
Gaver og repræsentation
Advokatudgifter
Bankgebyrer
Nyanskaffelser og andre udgifter
Loppemarked
Vedligeholdelse af veje og fællesarealer:
Reparation og vedligeholdelse
Gartnerudgifter
Elektricitet
Diverseudgifter
Afskrivninger:
Kontingent
Græsslåning
Udgifter i alt

8.000
8.000
3.000
2.000
500
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GRUNDEJERFORENINGEN EVETOFTE
Regnskabskommentar for 2013
Foreningen fik et underskud før ekstraordinære poster på kr. -43.190 mod et budgetteret overskud på kr.
366.000.
Underskuddet skyldes, at bestyrelsen besluttede at udføre en del af den planlagte renovering af vejene – en
udgift på kr.377.532 og revnereparation for kr. 24.281. Disse poster var ikke indregnet i budgettet for 2013 –
men pengene var til stede, og vejene ville ved udsættelse af reparation blive dyrere at vedligeholde.
Indtægterne blev samlet på kr. 476.303 mod budgetteret kr. 474.600.
Stigningen i indtægten kommer desværre hovedsagelig som følge af posteringer vedrørende indtægter, der er
tilbageført under div. Udgifter kr. 2.526.
Enkelte medlemmer fik slået græs ved gartnerens foranstaltning, hvilket svarer til indbetaling på kr. 750 (dette
beløb skal modregnes i gartnerudgifterne).
Foreningen har i 2013 den 21. maj opsagt aftalekontoen i banken, men har fået tilskrevet renter fra 2012 så
renteindtægt i 2013 er på kr. 198 mod budgetteret kr. 3.000
Udgifterne blev kr. 519.493 mod budgetteret kr. 108.600 før ekstraordinære poster.
Den store overskridelse skyldes, som ovenfor anført, renovering af vejene.
Hvis posten for renoveringen på kr. 401.813 trækkes ud af udgifterne, vil det samlede beløb blive kr. 117.680.
Bestyrelsen har i 2013 holdt et begrænset antal møder, idet der ikke har været alvorlige ting på dagsordenen.
Udgiften til møder og kørselsgodtgørelse er noteret til kr. 8.791 – dette skyldes at den nye kasserer har bogført
bestyrelsesmiddagen under møder og ikke som budgetteret under generalforsamlingen. Budgettet for møder og
generalforsamling er kr. 6.500 og der samlede bogførte udgør 9.109, hvilket hovedsalig tilskrives at
bestyrelsesmiddagen blev afhold med deltagelse af afgående formand og kasserer, og at budgettet er dannet
inden udvidelsen af bestyrelsesmøderne.
Udgiften til tryksager er kr. 3.274 – igen en reduktion i forhold til tidligere.
Portoudgifterne, kr. 4.724 er lidt højere end budgetteret, kr. 4.500.
Kontorudgifter og udgifter til hjemmeside blev kr. 3.603 budgettet er kr. 3.500. den store stigning i udgift på
hjemmesiden skyldes at vores IT-support desværre blev syg og vores hjemmeside derfor er blevet flyttet til
andet WEB-hotel, hvilket ikke, bortset fra et kort udfald, skulle være mærkbart for brugerne.
.
Udgiften til advokatbistand, kr. 7.394 er for største delen betaling for behandling af sager, hvor den manglende
betaling ved afsluttede sager er noteret som advokatudgift.
Udgiftsposten til reparation og vedligeholdelse vedrører renovering af vejene – se ovenfor.
Nyanskaffelser på kr. 3.495 er brugt på ny PC til kassereren.
Udgiften til loppemarked kr. 1.966 skyldes hovedsagelig et indkøb af skilt til vejvisning.
Udgifter til gartner blev på kr. 45.193 mod budgetteret kr. 35.000. Udgifterne er steget med ca. 2.000 kr. i
forhold til sidste år.
Udgifterne er bl.a. gået til beskæring, stupfræsning og fældning af vejtræer - hertil almindelig vedligeholdelse af
fællesarealet og græsslåning af de rabatter hvor foreningen har vedligeholdelsen.
Gartneren har slået rabatter hvor 2 medlemmer, trods skriftlig henstilling, ikke selv har sørget for græsslåning.
Afskrivninger på kontingent er i 2013 er ikke blevet realiseret mod kr. 1.449 i 2012.
Kontingentrestancen er ved årsskiftet på kr. 14.550.
Der har været 17 der har modtaget 2. rykker, advokaterne har vurderet mulighed for opkrævning på 12 af
sagerne. Der har været tab ved opkrævning og enkelte sager er endt med rene advokatomkostninger. Tab og
advokatudgiften er bogført som advokatomkostninger.
Kontingentrestancen var i 2012 på kr. 6.725.
Foreningens fri egenkapital udgør pr. 31. december 2013 kr. 153.505
Alt under forudsætning af, at den ordinære generalforsamling den 2014 godkender regnskabet.
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GRUNDEJERFORENINGEN EVETOFTE
Ad punkt 5:
BUDGET 2015
INDTÆGTER
Kontingenter, 459 x kr. 1.000,00
Diverse gebyrer ved for sen kontingentbetaling
Betaling for skema fra ejendomsmægler.
Betaling for græsslåning
Renteindtægter:
Bankrenter
Ved for sen kontingentbetaling
Indtægter i alt

459.000
0
200
1.500
150
0

UDGIFTER
Opkræning af kontingent
Bestyrelseshonorarer:
Formand
Kasserer
Sekretær
2 bestyrelsesmedlemmer
2 bestyrelsessuppleanter
Revisorhonorar
Bestyrelsesmøder
Telefongodtgørelse
Kørselsgodtgørelse
Generalforsamling
Trykning af årsskrift og referat mv.
Portoudgifter
Kontorudgifter
Evetofte hjemmeside
Kautionsforsikring for formand og kasserer
Øvrige forsikringer
Gaver og repræsentation
Advokatudgifter
Bankgebyrer
Nyanskaffelser og andre udgifter
Loppemarked
Vedligeholdelse af veje og fællesarealer:
Reparation og vedligeholdelse
Gartnerudgifter
Elektricitet
Udgifter i alt

150
460.850

28.688
8.000
8.000
3.000
2.000
1.000

22.000
1.000
2.000
2.400
3.000
5.500
4.000
2.500
1.500
200
3.500
1.300
500
1.000
200
5.000
1.500
5.000
45.000
1.200
136.988

Resultat før ekstraordinære poster
Hensættelser til veje

323.862
300.000

ÅRETS RESULTAT

23.862
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GRUNDEJERFORENINGEN EVETOFTE
Kommentarer til budget 2015
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for året 2015 på kr. 1.000 pr ejendom.
Der resterer en renovering af sidste del af foreningens veje.
Løbende udgifter er reguleret i forhold til faktiske udgifter i 2013.
Gartnerudgifterne forventes ikke at overstige kr. 45.000.
I udgiften til generalforsamlingen er der budgetteret med en bestyrelsesmiddag i forbindelse med denne.
Gebyr mv.:
Administrationsgebyr foreslås uændret til kr. 50, og gebyr ved for sen betaling foreslås uændret til kr. 100,
i henhold til vedtægternes § 19 stk. 4.
Af administrative årsager foreslår bestyrelsen et rentepålæg på kr. 10,00 pr. løbende måned ved manglende
betaling af kontingent. Dette svarer til 1 % af kontingentet pr. måned.
Denne procedure har været brugt i mange år, selvom vedtægternes § 19 stk. 5 anfører, at rentesatsen skal svare
til den til enhver tid i rentelovens § 5 fastsatte rente.
Opkrævning over ejendomsskatteskemaet fastholdes trods omkostninger kr. 50 + moms/parcel. Dette medfører
ligeledes en forventning om ingen renteindtægt og gebyr. På udgiftssiden forventes reduktion af
advokatudgifter porto og tab

Bestyrelsen ønsker alle medlemmerne en god
Sommer.

Vær med til at reducere vores omkostninger til porto ved at tilsende kassereren
jeres E-mail, hvis I ikke allerede får tilsendt indkaldelsen med mail.
Kasserer@evetofte.net

- 7 -

GRUNDEJERFORENINGEN EVETOFTE
Kære Grundejer!
Vi forsøger igen med ….

L O P P E M A R K E D
som afholdes

Søndag den 15. juni 2014 fra kl. 11:00 til kl. 14:00
på Fællesarealet ved Poul Reumertsvej.
Markedet vil blive annonceret i Halsnæs Posten, så vi kan tiltrække ”udenbys gæster og kunder”.
Vi gentager succesen med salg af øl og vand og de grillede pølser mv.
Vi gør dog opmærksom på, at loppemarkedet kan blive aflyst, hvis der efter bestyrelsens vurdering
er for ringe tilslutning til arrangementet.
Stadepladsen er gratis.
Du skal selv medbringe dine ting – og du skal selv rydde op efter dig.
Ved de tidligere markeder har der ikke været efterladt så meget som et stykke servietpapir da vi
sluttede – og vi håber det samme i år.
Vi vil glæde os til at se dig – og inviter bare dine venner og bekendte med til loppemarked i vores
skønne område.
Ønsker du en stadeplads, så du kan sælge alt hvad du ikke har brug for - eller måske forære det
væk - så aflever nedenstående slip – senest den 18. maj 2014 - i postkassen hos:
Finn Sørensen, Fredlygårdsvej 12
Vel mødt til en god loppedag!
Bestyrelsen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeg ønsker en stadeplads til grundejerforeningens loppemarked søndag den 15. juni 2014
NAVN____________________________________________________________
EVETOFTE ADRESSE_______________________________________________
EVENTUEL TELEFON________________________

