
 
 

Grundejerforeningen Evetofte 

I henhold til vedtægterne for Grundejerforeningen Evetofte § 6 og 7 indkaldes herved til Ordinær 

generalforsamling 

Søndag den 26. maj 2019 kl. 10.00 i Melbyhallen, hal B.  

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for 2018. 

3. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor 

for 2018, samt meddelelse af decharge til bestyrelsen.  

4. Fastsættelse af kautionsforsikringssum. (§18.4)  

5. Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for 2020, herunder fastsættelse af     

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

6. Behandling af indkomne forslag. 

6.1. Fra Walther Poulsen, Hans Kurtsvej 20 er der modtaget følgende forslag om tilføjelse til 

vedtægterne §6.3 ”Datoen for den ordinære generalforsamling oplyses på foreningens 

hjemmeside inden udgangen af februar”.   

6.2. Fra Niels Peter Bjørnlie, Olaf Poulsensvej 27 er der fremsat forslag om at lave en 

indhegnet hundeluftningsplads på fællesarealet. 

7. Valg: (§13)    

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

b.   2 bestyrelsesmedlemmer: Vælges for 2 år. Nuværende Ole Jacobsen og Kristina Wahl     

Christensen modtager genvalg. 

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

modtager genvalg og en vakant.   Bestyrelsen foreslår Susanne Bryld, Poul Reumertsvej 33.   

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.  

Medlemmer som er i kontingentrestance for 2018 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. 25. marts 2019.                                                                                                     

Bestyrelsen. 

Grundejerforeningens Bestyrelse: 

Formand: Poul Nedergaard, Anna Borgsvej 15, 3370 Melby. E-mail: formand@evetofte.net       

Kasserer: Birger Friis, Hostrup Have 28 4.th, 1954 Frederiksberg. E-mail: kasserer@evetofte.net 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Nikolas Kuhn Hove, næstformand. Ole Jacobsen og Kristina Wahl 

Christensen. 

mailto:formand@evetofte.net
mailto:kasserer@evetofte.net


Bestyrelsesberetning 2018. 

Bestyrelsens arbejde i 2018 har været præget af den uro, der opstod i forbindelse med udarbejdelsen 

af regnskabet for 2017, hvilket blev grundigt debatteret på sidste års generalforsamlingen og 

mundede ud i, at bestyrelsen blev bemyndiget til at tilknytte en ekstern bogholder til støtte for 

kassereren. Dette er nu sket.                                                                                                                                                   

Efter generalforsamlingen valgte den daværende sekretær, Finn Sørensen efter mange års arbejde 

for foreningen at forlade bestyrelsen. Den derved ledige bestyrelsespost blev overtaget af suppleant 

Kristina Wahl Christensen. Opgaven som sekretær er i det forløbne år er blevet varetaget af 

undertegnede formand ved siden af øvrige formandsopgaver.                        

Vores kasserer har igen i 2018 ydet en kæmpeindsats for at få luget ud i mængden af kontingent 

restancer – ved årets udgang var der kun restance fra en grundejer, men desværre omfattede det så 

kontingent for de seneste tre år. Mon ikke kassereren også får løst denne opgave.     

Vores legeplads, som vi fik efterset i 2017 er renoveret og opfylder nu de gældende sikkerhedskrav 

også med faldgrus, hvor det er påkrævet. Alle rådne og slidte trædele er udskiftet og alle bærende 

stolper er nu blevet sikret med faststøbte metalbeslag således stolperne nu med sikkerhed står fast 

og holder til den belastning som børnene kan udsætte legeredskaberne for. Sammen med 

renoveringen af legeredskaberne er der anlagt en 8 meter lang balancebom, som vores mindste 

brugere forhåbentligvis får glæde af. Bestyrelsen har sammen med legeplads-udvalget besluttet at 

placere den kommende basket- og mini fodboldbane i den modsatte ende af fællesarealet i forhold 

legepladsen, boldbanen bliver derved placeret i en lavning som vil virke dæmpende på lyden fra 

børnenes legeaktiviteter. Etableringen vil blive iværksat til foråret, når vinteren med sikkerhed er 

slut og kørsel med maskiner ikke laver unødvendige spor i græsset.  

Vi har fortsat problemer med skadedyr i form at rotter – et problem som vi i fællesskab skal gøre alt 

for at formindske. Især har bestyrelsens konstateret et problem med overfyldte skraldespande, som 

rotterne søger føde i, noget som vi selvfølgeligt har påtalt over for de pågældende grundejere. Vi må 

også konstatere at enkelte grundejere ikke er opmærksomme på, at skraldespande kun tømmes i 

vinterhalvåret såfremt man er tilmeldt til helårstømning. Forekomst af rotter anmeldes på tlf. 

70103399 eller på mail Halsnæs. Rottebekæmpelse. 

Til sidst et lille hjertesuk omkring vigepligt i vores område.  

Højre vigepligt 
Højre vigepligt betyder, at du skal holde tilbage (vige) for al trafik fra højre. 

I færdselslovens § 26, stk. 4, formuleres højre vigepligt således: ”Når kørende i 
andre tilfælde [end dem for ubetinget vigepligt] færdes på en sådan måde, at deres 
færdselsretninger skærer hinanden, har føreren af det køretøj, der har det andet 
køretøj på sin højre side, vigepligt (højre vigepligt) […].” 

Dvs. hvis hverken du eller de tværkørende kan se vigepligttavler, hajtænder og samtidig 
ikke kører ud fra parkeringsplads, fortov, cykelsti osv. gælder reglerne for højre vigepligt. 
Dog bør du altid holde øje med om kørende fra venstre holder tilbage for dig – især fordi 
mange mennesker med kørekort er usikker omkring reglen om højre vigepligt. Sikkert fordi 
denne type vigepligt ikke er særligt udbredt i Danmark. Højre vigepligt findes især i 
områder med lave hastighedsgrænser – især villakvarterer – hvor man har brug for at 
dæmpe farten.                                                                                                                     
På bestyrelsens vegne  

Poul J. Nedergaard Formand 



Regnskab 2018 Budget 2018

Indtæfter
Kontingent 275.400,00       275.400              

Modregnet kontingent 2017 8.400,00 -           

Indb. Kontingent 2018 1.200,00            

Betaling fra ejd. Mægler 1.200,00            

INDTÆGTER I ALT 269.400,00    275.400          

Udgifter
Opkrævning kontingent 17.212,50          17.213                

Bestyrelsen

Formand 3.750,00            8.000                  

Næstformand 2.000,00            -                       

Kasserer 3.750,00            8.000                  

Sekretær 3.000                  

Bestyrelsemedlemmer 4.000,00            2.000                  

Suppleanter 1.000,00            1.000                  

Revisorhonorar 1.000,00            1.000                  

Bestyrelsesmøder 3.546,00            7.500                  

Kørselsgodtgørelse 2.410,73            5.000                  

Øvrig administration

Generalforsamling 706,60               7.500                  

Trykning af materiale 3.818,56            

Porto 3.825,00            6.000                  

Kontorudgifter 838,95               2.500                  

Hjemmeside 510,00               2.000                  

Kauktionsforsikring 7.756,49            3.500                  

Erhvervsforsikring 1.293,49            1.350                  

Gaver og Repræsentation 1.500                  

Advokatudgifter 6.000                  

Bankgebyr 600,00               900                      

Nyanskaffelser 9.000                  

Loppemarked 2.000                  

Vedligehold veje/fællesarealer

Repr. og vedligeholdelse 2.755,00            30.000                

Gartnerudgifter 35.322,50          65.000                

Fællesområde 25.733,75          

Legeplads syn/vedl. 5.695,84            70.000                

Renovation 360,95               500                      

Grøfter - vedligeholdelse

UDGIFTER I ALT 127.886,36    260.463          

ÅRETS RESULTAT 141.513,64    14.937             

80.000                 

65.063 -            

Grundejerforeningen Evetofte

Driftsregnskab for perioden 01. januar 2018 til 31. december 2018



AKTIVER

Likvide Midler:

Bank 207194 689.347,18       

Bank 594947 46.410,72          735.757,90         

AKTIVER I ALT 735.757,90      

PASSIVER

Egenkapital:

Kapital primo 222.244,26       

Årets resultat 141.513,64       

Henlæggelse vejfond 80.000,00 -         

Reg. Tidligere år 28.000,00 -         

Egenkapital ultimo 255.757,90       255.757,90         

Henlæggelse til veje:

Henlæggelse primo 400.000,00       

Forbrug henlæggelser

Årets henlæggelse 80.000,00          

Henlæggelse ultimo 480.000,00       480.000,00         

PASSIVER I ALT 735.757,90      

Ovenstående regnskab er udarbejdet på grundlag af transaktioner i banken, der er derfor ikke

indregnet tilgodehavender og skyldige poster i regnskabet.

Der er et tilgodehavende på kr 6.400,- på skyldige kontingenter, dette beløb afregnes af advokat i marts måned 2019

Foreningen skylder Halsnæs kommune kr 3.000,- vedr kontingent 2018, dette beløb fratrækkes kommunens

indbetaling af kontingent for 2019

Forskellen på primo kapital 2018 og ultimo kapital 2017 på kr 10.637,- skyldes at skyldige beløb i regnskab 2016 og 2017

er indregnet i egenkapital. Foreningens regnskabsfører oplyser, at sådanne beløb ikke anses for at være del af

egenkapital, hvorfor der er korrigeret i overenssstemmelse hermed.

Frederiksværk, den _____________________

Poul Nedergaard_________________________ Birger Friis___________________________________

Formand kasserer

Nikolas Hove____________________________ Kristina Wahl Kristensen_______________________

næstformand bestyrelsesmedlem

Ole Jacobsen____________________________

bestyrelsesmedlem

Revision

Ovennævnte regnskab har vi revideret, bilag er konstateret tilstede, bankkonti er afstemt

og beholdningen fundet til stede. Forretningsgangen er fundet betryggende

Frederiksberg, den _____________________

Søren Balling_____________________________ Marianne McFarlan____________________________

generalforsamlingsvalgt revisor generalforsamlingsvalgt revisor

Grundejerforeningen Evetofte
Status pr. 31.12.2018



Grundejerforeningen Evetofte

Forslag til budget 2020

Indtægter kr 500 x 459 229.500

Udgifter

kontingentopkrævning 17.213

Bestyrelse

Formand 8.000

kasserer 8.000

sekretær 3.000

2 bestyrelsesmedlemmer 4.000

2 bestyrelsessupplleanter 2.000

revision 1.000

Bestyrelsesmøder 6.000

Telefongodtgørelse 0

kørselsgodtgørelse 3.500

generalforsamling 2.000

Trykning indkaldelse, referat mm 5.000

Porto 6.000

kontorudgifter 2.500

hjemmeside 2.000

kauktionsforsikring 10.000

erhvervsforsikring 1.450

gaver og repræsentation 1.500

advokatudgifter 5.000

bankgebyrer 900

nyanskaffelser 12.000

loppemarked 2.000

bankrenter 0

Vedligehold veje og fællesarealer

reparationer veje/grøfter 50.000

legeplads syn/vedligehold 20.000

renovation 500

gartner 15.000

hensættelse veje 80.000

Udgifter i alt 268.563

difference -39.063

tages af foreningens kassebeholdning

Gebyrer:

Administrationsgebyr foreslås uændret til kr 50,- 

gebyr ved for sen indbetaling foreslås uændret til kr 100,-

Af administrative årsager foreslås et rentepålæg på kr 10,- pr løbende måned

ved for sen betaling af kontingent

Dette foreslås selvom vedtægterne §19 stk 5 anfører, at rentesatsen skal svare

til den enhver tid i rentelovens §5 fastsatte rente

Gebyr for besvarelse af Grundejer oplysningsskema

foreslås uændret til kr 100,-



                                         Grundejerforeningen Evetofte 
 

 

 

Kommentarer til forslag til budget 2020 

 

Det foreslås at kontingentet nedsættes med kr 100 – således at kontingent for 2020 udgør kr 

500. 

Udgiften til kauktionsforsikring øges som følge af beslutningen på Generalforsamlingen i 2018 

om forhøjelse af dækningssum. 

Udgiften til reparation af veje og grøfter forhøjes med kr 20.000,- 

Gartnerudgifterne nedsættes, da gartnerudgifterne på fællesområdet nu indgår i kontoen for 

fællesområde. 

Beløbet til Fællesområdet formindskes i forhold til budget 2019 som følge af de reparationer 

der blev foretaget i slutningen 2018/begyndelsen 2019  

Herudover foretages der kun mindre justeringer af de øvrige poster. 

 

 


