
Referat fra Grundejerforeningen Evetofte 

ordinær generalforsamling 2018 
 

Afholdt søndag d. 27. maj 2018 kl. 10.00 i Melby skole, (kantinen blok B). 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for 2017 

3. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med 

    påtegning af revisor for 2017, samt meddelelse af decharge til bestyrelsen. 

4. Fastsættelse af kautionsforsikringssum. (§18.4) 

5. Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for 2019, herunder fastsættelse af 

    bestyrelseshonorar og gebyr for forsinket betaling. (§13.7 og §19.4 og §19.5) 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg: (§13) 

    a. Formand: Vælges for 2 år. Nuværende Formand, Poul Nedergaard, modtager genvalg. 

    b. Kasserer: Vælges for 1 år. Nuværende Birger Friis afgår 

    b. 1 bestyrelsesmedlemmer: Vælges for 2 år. Nuværende Nikolas K. Hove, modtager genvalg. 

    c. 2 suppleanter til bestyrelsen, vælges hvert år. Nuværende suppleanter, 

         Mathias Bardram og Erik Jensen modtager genvalg. 

   d.  2 revisorer, vælges hvert år. Nuværende revisorer, Søren Balling og  

        Marianne McFarlan modtager genvalg. 

   e.  1 revisorsuppleant, vælges hvert år. Michael Ally, modtager genvalg. 

8. Eventuelt. 

 

 

Referat 

1. Valg af dirigent 

a. Poul Sabroe  blev valgt som dirigent vedtaget 

b. Medlemmer på Liva Weelsvej har ikke modtaget indkaldelse rettidigt, men 

formanden har været forbi med kopier forud for generalforsamlingen..  

c. Et medlem tilkendegav af persondatabeskyttelse lov sat i kraft, så at der fremover 

kun kunne anvendes E-boks og at der skulle samtykke til, så mail ikke længere var 

lovlig. Formanden fastslog, at persondataforordningen ville blive taget op på først 

kommende bestyrelsesmøde. 

d. Dirigent fastslog, at forsamlingen er lovlig indkaldt. 

 

2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for 2017 

a. Formanden har udsendt en skriftlig beretning.  

b. Bestyrelsen fremhævede følgende: 

i. Opgavelisten er reduceret, så bestyrelsen har ikke iværksat mange nye 

opgaver med reduceret. 

ii. Restancen er nedbragt fra kr. 40.000 til kr. 6.000 til kasserens fulde 

fortjeneste.  



iii. Bestyrelsen har gået tilsyn og har henvendt sig til ca. 60 medlemmer. Der er 

et mindre antal som ikke har ryddet rabat. De vil få en henvendelse yderligere  

iv. Der har været tilsyn med vores legeplads. Ud fra denne rapport er der 

etableret faldgrus under legeredskaber så vores legeplads er sikker for de 

børn der bruger den. Den tidligere petanque bane er nedlagt da de gamle 

sveller var forurenede.   

v. Der har været flere anmeldelser om rotter. Det er det enkelte 

foreningsmedlem ansvar at sikre rottebekæmpelse. Formanden beder alle 

som at hjælpe med rottebekæmpelsen, så når fugleforring og hønsehold er på 

matriklen skal medlemmer skal være ekstra opmærksom på dette forhold. 

Brændebunker direkte på jorden er også gode steder for rotterne at bygge 

rede. Det er en god ide, at løfte brændestakke op så rotter ikke kan bygge 

rede. 

vi. Formand fortalte om uenighed omkring opstillingen af regnskabet for 

foreningen internt i bestyrelsen. Formanden vil gerne fastholde, at 

bestyrelsen ønsker om, at både generalforsamlinger og bestyrelsen forsætter 

det arbejder der er sat i gang. 

Generalforsamlingen drøftede uenigheden internt bestyrelsen. Der blev givet 

opbakning til det forsatte arbejde og lagt vægt på at bestyrelsen skulle 

fungere også med den uenighed der altid kan være i en bestyrelse. 

 

Generalforsamlingen spurgte om bestyrelsen får information fra rottefænger 

om rotteproblemer i foreningen. Formand svarede at det får bestyrelsen ikke. 

Forsamlingen opfordrede til at hjemmesiden blive opdateret med information 

om hvordan kan skal klage over rotter 

 

Forsamlingen godkender formandens beregning. 

 

3. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med 

    påtegning af revisor for 2017, samt meddelelse af decharge til bestyrelsen. 

a. Der er kr. 6.000 i udestående for de sidste 4 års kontingent. Der har været 

afskrivninger af mindre beløb, det gælder særligt ved tvangsauktion, hvor 

bestyrelsen ikke får besked og hvor tvangsauktionen er gennemført.  

 

Forsamlingen rejste to spørgsmål. Hvad koster det at sende ubetalt kontingent til 

inkasso og hvorfor er kørselsgodtgørelsen steget fra kr. 3.000 til kr. 4.500. 

Kasseren svarede: Når sager sendes til inkasso og belastes foreningen i princippet 

ikke, da inkassoforretnings advokat dækkes af skyldner. Foreningen har ikke 

modtaget regninger for dette arbejde i den tid kasseren har været der, Der kan 

komme afskrivninger på ikke betalt kontingent der ikke sendes til inkasso, eller 

som ikke kan inddrives.  

Kørselsgodtgørelse steget for 3000 til 4500. Det skyldes at formanden en kort 

periode arbejdede i Nordjylland. Så én gang har formanden måtte kører fra 

Nordjylland til bestyrelsesmøde og det har kostet foreningen lidt ekstra. Posten 

bruges derudover når der skal udsendelse af breve mv. og til diverse arbejder. 

 

Regnskab godkendt. 

 



3. Fastsættelse af kautionsforsikringssum. (§18.4) 

a. Kassere foreslå, at forsikringssummer ændres fra 200.000 kr. til 500.000 kr. da 

foreningen med den nye vedligeholdelsesplan vil have flere penge i ”vej-fonden” fra 

år til år.   

Dette blev vedtaget. 

 

5. Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for 2019, herunder fastsættelse af bestyrelseshonorar og 

gebyr for forsinket betaling (§13.7 og §19.4 og §19.5). 

a. Formanden foreligger forslag om nyt budget for 2019. Formanden har gennem 

drøftelser med bestyrelsen og foreningens medlemmer ændret forslaget til 

fornyelse af legepladsen, til kun at indeholde etablering af en mindre boldbane på 

det sted hvor den gamle petanque bane lå. Bestyrelsen vil anbefale forslag nr. 2 og 

gøre en ekstra indsats for at sikre, at budgettet overholdes. 

 

Forslaget nr. 2 går mod at sikre, at børn og yngre børn har et sted at mødes og kan 

lege. Risiko for støj og om placeringen af banen skal være ”op toppen” af grunden, 

eller om den kan placeres nede i ”hullet” på fælles området, blev drøftet af 

forsamlingen.  

 

Punkter afledte en stor drøftelse om anvendelsen af fællesområdet, om hensyn til 

både beboere, børn, vokse og pensionister.  

På generalforsamlingen blev der fremsat skriftligt ændringsforslag til 

budgetforslag 2, så der budgetteres med yderligere kr. 30.000. Den samlede 

budgetramme blev dermed på kr. 340.463. Ændringsforsalg og budgetforslag 2 

blev vedtaget 27 stemmer for, 7 stemmer imod. 

Dirigenten anmodede forsamlingen om at etablere et legepladsudvalg som kan 

komme med konkrete forslag til bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget, der oprettes 

derfor et legepladsudvalg som får en deadline for at få igangsat fornyelsen af 

legepladsen, således at arbejdet kan igangsættes senest i efteråret 2018. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

 Der er ikke modtaget forslag til bestyrelsen inden for tidsfristen. 

 

7. Valg: (§13) 

a. Formand: Vælges for 2 år. Nuværende Formand, Poul Nedergaard, modtager 

genvalg. 

Forsamlingen godkendte formanden. 

 

b. Kasserer: Vælges for 1 år. Nuværende Birger Friis afgår 

Formanden har afsøgt mulighederne for at finde en ny kasserer. Bestyrelsen har 

ikke kunne komme med kandidat. Formanden foreslår derfor, at bestyrelsen 

bemyndiges til at ansætte en ekstern kassere. Der foreligger et tilbud på, at en 

ekstern kassere vil kunne gøre dette for under 10.000 kr. (der foreligger et konkret 

tilbud).  

Forsamlingen gjorde opmærksom på at der ifølge vedtægterne skal der være en 

kassere og at denne skal være repræsenteret i bestyrelsen. De praktiske opgaver 

kan være udliciteret men ikke posten. Birger stiller op under forudsætning om, at 

regnskab og bogholderi blev udliciteret. 




