
 
 

Grundejerforeningen Evetofte 

Som følge af de særlige omstændigheder i forbindelse med COVI 19 pandemien i 2020 og 

2021 indkaldes til generalforsamling 

Søndag den 24. oktober 2021 kl. 10.00 i Melbyhallen ved Melby skole.  

Dagsorden 

1. Valg af dirigent.  

2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for 2020 og 2021. 

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

for 2020 samt meddelelse af decharge til bestyrelsen.  

4. Fastsættelse af kautionsforsikringssum. (§18.4)  

5. Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for 2022, herunder fastsættelse af     

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

Bestyrelsen foreslår bestyrelseshonorar for formanden hævet til 10.000 kr. om året. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

a. Grundejernes affaldsbeholdere skal være placeret på egen grund og ikke i rabatten, 

behandles som en tilføjelse til ordensbestemmelserne.  

b. Etablering af færdselsregulerende stoplinjer ved udkørsel fra alle foreningens veje. 

Bestyrelsen foreslår at der indhentes 3 tilbud. 

c. Bestyrelsen bemyndiges til at udskifte de nedslidte legepladsredskaber.  

d. Bestyrelsen bemyndiges til at lade revner i foreningens veje genforsegle. Bestyrelsen 

foreslår at der indhentes 3 tilbud. 

e. Bestyrelsen bemyndiges til at lade foreningens gartner stubfræse alle træstubbe i 

rabatterne.  

7. Valg: (§13)    

a. Formand vælges for 6 måneder. Nuværende formand, Poul Nedergaard, modtager 

genvalg.  

b. Et bestyrelsesmedlem vælges for 1 år og 6 måneder. Nuværende, Nikolas Hove modtager 

genvalg. 

c. Et bestyrelsesmedlem vælges for 1 år og 6 måneder. Nuværende Kristina Wahl 

Christensen modtager genvalg. 

c. Et bestyrelsesmedlem vælges for 6 måneder. Nuværende Mathias Bardram ønsker ikke 

genvalg. Bestyrelsen foreslår XXXX 

d. Kasserer Michael Ally ønsker ikke at fortsætte som kasserer og bestyrelsen foreslår  

Conny Appelquist, Anna Borgsvej 18, valgt for 1 år og 6 måneder således kasserer og 

formand fremadrettet igen vælges forskudt.  

e. 2 suppleanter til bestyrelsen, vælges hvert år. Nuværende suppleant Susanne Bryld er 

fraflyttet foreningen. Nuværende suppleant Erik Jensen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen 

foreslår Ole Jacobsen, Olaf Poulsensvej 22 og Mathias Bardram Poul Reumertsvej 17. 

Begge vælges for 6 måneder. 

f.  2 revisorer, vælges hvert år. Nuværende revisorer, Søren Balling og Marianne McFarlan 

modtager genvalg. Begge vælges for 6 måneder.     

g.  1 revisorsuppleant vælges hvert år, Walther Poulsen modtager genvalg. Vælges for 6 

måneder. 

      8. Eventuelt.  



 
 

 

Medlemmer som er i kontingentrestance for 2020 og 2021/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. 4. oktober 2021.                                                                                                     

Bestyrelsen. 

Grundejerforeningens Bestyrelse: 

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

Kasserer: Michael Ally, Sønder Boulevard 119 1.tv. E-mail: kasserer@evetofte.net Øvrige 

bestyrelsesmedlemmer: Nikolas Kuhn Hove, næstformand. Mathias Bardram og Kristina Wahl 

Christensen. 

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


Bestyrelsesberetning 2021. 

Grundejerforeningen har i 2020 og 2021, som alt andet været præget af de mange restriktioner, som 

samfundet har været underlagt. I en lang periode har restriktionerne medført, at det ikke har være 

muligt at holde bestyrelsesmøder. Det arbejde som har været nødvendigt at udføre, er sket via tlf. og 

brug af mail. Heldigvis har de medlemmer, som har haft brug for at tale med bestyrelsen accepteret 

at fysisk kontakt ikke har været muligt, dog har jeg ved mine ture rundt i området med mine hunde 

på god afstand talt med rigtig mange medlemmer. Det har været glædeligt at opleve, hvor mange 

som har tilbragt ekstra meget tid i deres sommerhus og i flere tilfælde kunnet passe deres arbejde 

fra sommerhuset. 

Siden nedlukningen af landet i marts 2020 har vi oplevet en utrolig stor handel med huse i vores 

forening og ofte med en ”liggetid” på højest 1 uge og med stigende priser til følge. I Halsnæs 

kommune er prisen pr. kvadratmeter steget til ca. 20.000 kr. alt afhængig af husets tilstand. 

Tidligt i 2020 blev vi via lokalpressen opmærksom på, at Region Hovedstaden var i færd med at 

opdatere en råstofplan og havde plan om at registrere to områder i Halsnæs kommune til udvinding 

af grus – det vil sige etablering af grusgrave med støj, støv og ikke mindst megen tung trafik. Den 

ene grusgrav ville komme til at ligge i området mellem Hundestedvej og tæt op til vores område – 

reelt ville en grusgrav blive vores nærmeste nabo. Sammen med lang række andre interessegrupper 

deltog vi udarbejdelsen af et høringssvar, som endte i en kraftig protest imod planerne. Da mange af 

interessegrupperne fokuserede på de ”bløde værdier” så som flora og fauna, besluttede bestyrelsen 

at anmode vores advokat om at udarbejde et høringssvar, som var baseret på det lovmæssige 

grundlag. På baggrund af en aktindsigt og gennemgang af gældende lovgivning kunne foreningen 

fremsende et særdeles vel gennemarbejdet grundlag for en protest imod etablering af en grusgrav 

lige uden vores entredør. Vi kunne også konstatere, at såvel et enigt byråd i Halsnæs kommune, 

som de berørte lodsejere var imod planerne. Derfor har det også været glædeligt at konstatere, at 

Region Hovedstaden i henhold til lokalpressen har trukket ”vores” område ud råstofplanlægningen. 

Et andet stort tiltag som vi har taget hul på, er en total renovering af vores legeplads, en legeplads, 

som er angrebet af råd og slidt helt ned efter mere end 20 års flittig brug. Bestyrelsen har derfor 

besluttet at afsætte 250.000 kr. på budgettet for 2022 således vi kan komme i gang med at få en 

tidssvarende og ikke mindst en sikker legeplads for vore mange børn og børnebørn, som er med til 

at forskønne hverdagen for os mange ældre, som bor og kommer i området. Bestyrelsen håber på 

stor opbakning til projektet, for selv om det er mange penge, har vi som det fremgår af det 

medsendte regnskab, en formue i en størrelsesorden, som ikke er foreneligt med vores vedtægter. 

Som afslutning har jeg en lille bøn på vegne af hele bestyrelsens, nemlig at nedbringe antallet af 

naboklager. Ikke fordi vi ikke kan nå at behandle dem, men fordi mange af dem langt bedre ville 

kunne løses ved en snak over hækken. Om stigningen er sket som følge af mange nye medlemmer 

eller det har været på grund af den isolation mange af os har været igennem i forbindelse med COVI 

19 pandemien har jeg svært ved at dokumentere, men en væsentlig stigning har vi oplevet. Har 

klagerne noget med foreningens vedtægter at gøre, gør vi/jeg selvfølgeligt alt hvad vi kan. Er det 

derimod klager som er baseret på overtrædelser af lokalplanen har bestyrelsen besluttet at henvise 

klagerne til at kontakte Halsnæs Kommune. Da bestyrelsen ikke er tillagt nogen form for 

kompetence til at gribe ind på lokalplansområdet, kan vi alligevel ikke gøre andet end at sende 

klagen videre. 

På bestyrelsens vegne 

Poul Nedergaard 

Formand 





BUDGET 2021

Indtægter
Kontingent (kr 500 x 460) 230.000
Andre indtægter 5.000
Indtægter i alt 235.000

Udgifter
kontingentopkrævning -20.000
Bestyrelse
Formand -10.000
Kasserer -8.000
Sekretær -3.000
Næstformand -2.000
2 bestyrelsesmedlemmer -4.000
2 bestyrelsessuppleanter -2.000

revision -1.000
Bestyrelsesmøder -2.000
kørselsgodtgørelse -5.000
generalforsamling -7.500
Trykning indkaldelse, referat mm -2.000
Porto -6.000
kontorudgifter -2.000
hjemmeside -1.000
kautionsforsikring -13.000
erhvervsforsikring -2.000
gaver og repræsentation -1.000
advokatudgifter -20.000
bankgebyrer -900
bankrenter -5.000
nyanskaffelser -2.000
Vedligehold veje og fællesarealer
legeplads syn/vedligehold -250.000
renovation -500
gartner -25.000

Udgifter i alt -394.900

Overskud/Underskud -159.900

Gebyrer:

Administrationsgebyr og gebyr ved for sen 
betaling slås sammen til et gebyr på kr 150,00

i henhold til vedtægternes §19 stk 4.

Rentepålæg på kr 10,- pr påbegyndt 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

GRUNDEJERFORENING EVETOFTE


