
GRUNDEJERFORENINGEN EVETOFTE 

 
I henhold til vedtægter for Grundejerforeningen Evetofte indkaldes herved til 

ordinær generalforsamling (§ 6 og 7) 

 

Søndag d. 7. maj 2017 kl. 10.00 i Melby hallen, (Blok B). 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for 2016 

3. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med 

    påtegning af revisor for 2016, samt meddelelse af decharge til bestyrelsen. 

4. Fastsættelse af kautionsforsikringssum. (§18.4) 

5. Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for 2018, herunder fastsættelse af 

    bestyrelseshonorar og gebyr for forsinket betaling. (§13.7 og §19.4 og 5) 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg: (§13) 

    a. Kasserer: Vælges for 2 år. Nuværende kasserer, Birger Friis, modtager genvalg. 

    b. 2 bestyrelsesmedlemmer: Vælges for 2 år. Nuværende 

        bestyrelsesmedlemmer, Ole Jacobsen og Finn Sørensen modtager genvalg. 

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

         Poul Olsen og Erik Jensen modtager genvalg. 

   d.  2 revisorer, vælges hvert år. Nuværende revisorer, Søren Bolling modtager genvalg 

       og en vakant. 

   e.  1 revisorsuppleant, vælges hvert år. Vivi Sørensen modtager ikke genvalg. 

8. Eventuelt. 

 

Medlemmer der er i kontingentrestance for 2017 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. 28. marts 2017 

Bestyrelsen. 

 

 
Grundejerforeningen Evetofte´s bestyrelse: 

Formand:   Kasserer:    Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Poul Nedergaard  Birger Friis    Ole Jacabsen, 

Anna Borgsvej 15, Evetofte Hostrup Have 28 4.th   Finn E. Sørensen 

3370 Melby  1954 Frederiksberg   Nikolas Kuhn Hove, næstformand 

E-mail: formand@evetofte.net  E-mail: kasserer@evetofte.net 

mailto:formand@evetofte.net


Bestyrelsesberetning 2016. 

Bestyrelsens årsberetning er som de foregående år et resume af de begivenheder og opgaver, som 

gennem 2016 har præget bestyrelsens arbejde.  

Starten på bestyrelsesåret 2016 kom lidt sendt i gang grundet en lidt sendt afholdt generalforsamling 

i juni måned. Efter generalforsamlingen med udskiftninger på såvel formand- som kassererposterne 

kom arbejdet allerede på første bestyrelsesmøde godt i gang med udarbejdelse af en opgaveoversigt 

og en vedligeholdelsesplan for det/de kommende år. Begge oversigter er løbende blevet opdatere og 

udvidet. Såvel opgaveoversigten, som vedligeholdelsesplanen vil fremover danne baggrund for 

budgetlægning og det fremadrettede bestyrelsesarbejde.  

Ved sidste års generalforsamling var et af de større debatemner, enkelte grundejeres manglende 

forståelse for overholdelse af fællesskabets regler om oprydning på og ved egen matrikel. Især en 

par forhold vedr. gamle bilvrag – en båd og byggematerialer gav anledning til mange knubbede ord 

til den afgående formand. I løsningen af disse - for mange, irriterende forhold – har den nuværende 

bestyrelse valgt at fortsætte ad samtalens vej for at få løst disse forhold. Måske med lidt andre ord 

end tidligere, er det nu lykkedes at få disse tre forhold bragt ud af verden.  

Et andet udestående fra tidligere år, har været debatten om forbedring af legeplads og fællesareal, 

som ikke var nået frem til en brugbar plan, som kunne være til glæde for vore medlemmer og ikke 

mindst deres børn og børnebørn. Den nuværende bestyrelse har stoppet snakken og reageret med en 

plan som indeholder nedlægges af den miserable petanque bane – som alligevel aldrig anvendes – 

og etablering af en 10X15 meter indhegnet basket og boldbane, en ca. 100 meter lang og 1 meter 

bred asfaltbane til rulleskøjte – løbehjul og skate board, samt en i tilknytning til denne bane en 

mindre skate board rampe. En lokal entreprenør med erfaring i anlæggelse af legepladser for 

Nordsjællands kommuner er anmodet om at komme med et tilbud på de tre projekter som 

enkeltprojekter, men også som et samlet projekt.    

Som det fremgår af årsregnskabet har det været en større overskridelse af budgettet for udgifter til 

gartneren. Overskridelsen skal ses i lyset af, at den nyvalgte formand efter årets syn af foreningens 

område stillede krav om, at før medlemmerne kunne pålægges at beskære træer, klippe rabatter m.v. 

så måtte foreningen have styr på egne forhold. Der er i videreførelse af dette afsat større midler til 

gartneren i det kommende år, da mange af vore træer langs vejene efterhånden har nået en størrelse, 

som betyder at de skal fældes for at overholde kravene til beplantning langs vejen. Da Halsnæs 

kommune ikke mere stiller krav om genplantning, som følge af de mange høje og store træer der nu 

er på langt de fleste grunde i området, vil foreningen ikke få udgifter til nye træer og fremover 

heller ikke få udgifter til beskæringer.  

Af mindre men dog væsentlige forhold, som skal nævnes er en anmodning til alle medlemmer om 

ikke at overfylde skraldespande samt sørge for at de ikke vælter i stormvejr så affald flyder i 

området til glæde ræve og i værste fald rotter og andre skadedyr, som vi alle gerne vil være foruden.  

Afslutningsvis vil jeg gerne fremhæve et område som formodentlig vil fylde mere og mere for os 

alle, nemlig overfladevand på vore grunde. Flere medlemmer har allerede mærket 

klimaændringernes øgede nedbørsmængder i form af oversvømmelser i deres haver. Bestyrelsen har 

i et særdeles godt samarbejde med Halsnæs kommune set på jordbundsforhold og dræn i vores 

området. Et emne som vil arbejde videre med i det komme år. 

På bestyrelsens vegne 

Poul J. Nedergaard, formand.  



 





Grundejerforeningen 
Evetofte 

 

Grundejerforeningen Evetofte 

 

Kommentarer til årsregnskab 2016 

 

Regnskabet følger stort set det vedtagne budget, med følgende undtagelser: 

Udgifter til bestyrelse er mindre end budget, hvilket skyldes at der ikke udbetales egentligt honorar, men 

derimod telefongodtgørelse mm 

Udgiften til bestyrelsesmøder er umiddelbart højere end budget, dette modsvares at mindre udgift på 

generalforsamling, idet udgiften til goddag og farvel møde for bestyrelsen er medregnet under udgifter til 

bestyrelse 

Udgiften til porto er højere end budgetteret, dette skyldes de forhøjede porto takster fra PostNord 

Gartnerudgiften er væsentlig højere end budgetteret, det skyldes at bestyrelsen besluttede at give vores 

vejtræer en grundig overhaling, således at grene som hang lidt for langt ud over vejbanen blev beskåret, 

ligesom adskillige vejtræer blev fjernet. 



Grundejerforeningen EVETOFTE Forslag til budget 2018

Indtægter: 459x600 275.400

Udgifter:

Kommunal kontingentopkrævning  20.000

Bestyrelse 20.000

Bestyrelsesmøder  8.000

Kørselsgodtgørelse  5.000

Generalforsamling  2.000

Trykning af bl.a. indkaldelse, referat  4.000

Porto 6.000

Kontorudgifter  1.500

Udgifter til hjemmeside  3.000

Kauktionsforsikring  4.000

Ansvarsforsikring  1.600

Gaver og repræsentation  1.500

Advokatudgifter  5.000

Bankgebyrer 600

Nyanskaffelser  7.000

Legeplads, syn/vedligeholdelse 35.000

Grøft-vedligeholdelse 14.000

Loppemarked  1.800
Veje og fællesarealer

Reperation  5.000

Gartner 50.000

Hensættelser til veje 80.000

Udgifter i alt 275.000



 

Grundejerforeningen Evetofte 

 

Kommentarer til budget 2018 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2018 på kr. 600,-.  

 

Udgiften til opkrævning, via Halsnæs kommune, bliver mindre grundet lavere kontingent.  

Beløbet til kørselsgodtgørelse øges. 

Der indføres et punkt der vedrører syn af legepladsredskaber og der må også påregnes 

vedligeholdelsesudgifter til samme. 

Der afsættes kr. 14.000 til vedligehold af grøfter, for at minimere eventuelle skader, grundet 

oversvømmelser 

Der foreslås hensat kr. 80.000,- til vedligehold af veje 

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,- pr. løbende måned ved for sen betaling af kontingent. 
Denne procedure har været brugt i mange år, selvom vedtægternes § 19 stk. 5 anfører, ar rentesatsen skal svare til den enhver tid i 
rentelovens § 5 fastsatte rente. 

 
 


