GRUNDEJERFORENINGEN HELSINGE VEST
Helsinge d. 5. juni 2011

Til Grundejerforeningens medlemmer.

Referat af generalforsamlingen den 28. april 2011.

Valg af dirigent:
Henrik Haim blev valgt.
Beretning fra formanden Erik Bangsø:
Det har været et år med lidt mere aktivitet, end vi ellers plejer at have. Som mange nok ved,
deltog Gribskov kommune i en projekt konkurrence, kaldet den gode omvej. Formålet var at
skabe områder i byen, som indbød til aktivitet og samvær. Desværre nåede vi ikke længere
end til semifinalen, hvilket var ærgerligt, da der var mange gode ting i projektet for vores
grundejerforening.
Undervejs i forløbet var der flere møder, mellem kommunen, grundejerforeningen og interesserede grundejere. I den følgende dialog, var der en til tider meget personlig og uforsonlig
tone, hvilket gjorde mig flov på foreningens vegne. Det er alles ret at være uenige, men den
tone og det sprogbrug der blev anvendt, var både uforskammet og helt uhørt, og i mine øjne
ikke noget man bør anvende i en debat som denne.
Umiddelbart inden projektet skulle initialiseres, valgte vores daværende formand at trække
sig af personlige årsager, og det gav lidt ekstra udfordringer for bestyrelsen, da vi måtte indkalde til ekstraordinært møde, og konstituere os på ny. I den forbindelse tiltrådte jeg som ny
formand, og overtog opgaverne efter den afgåede formand. Det var så vores tanke, at denne
ændring i bestyrelsens sammensætning, skulle have været meldt ud, i forbindelse med informationer om projekt den gode omvej. Det skete af forskellige årsager aldrig, og er meget
uheldigt, og er noget jeg som formand tager det fulde ansvar for. Det er en ting vi fremover
vil være mere opmærksomme på.
Vi har i tiden siden sidste generalforsamling, også fået lavet en hjemmeside. Det er ikke vores tanke at der skal være ret meget indhold, men mere at den skal fungere som et ”visitkort”, så man nemmere kan finde kontaktinformationer til bestyrelsen. Alle medlemmer i bestyrelsen har fået en personlig mail adresse, lige som man kan skrive til formand, kasserer
og hele bestyrelsen, på forskellige adresser. Vores love, kontaktinformationer samt forskellige interessante links, kan findes på siden, og som nogle måske bemærkede, var det i år også muligt at tilmelde sig generalforsamlingen på mail.
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Vinteren har som alle nok har bemærket, været både lang, kold og hvid, og det har blandt
andet medført en rekordstor udgift til snerydning. Vi har i vinterens løb, haft et par enkelte
svigt fra vores snerydder, som vi har taget op med firmaet bag, og der er lovet bod og bedring. Firmaet har forklaret os, at der var sat en afløser på de dage hvor det smuttede, hvilket
var grunden til den sene rydning. Vi har stadig tillid til firmaet, men har gjort det klart, at vi ikke kan acceptere at der ikke bliver ryddet i ordentlig tid, så grundejerne selv må i gang med
kost og skovl. Vi har sammenlignet priser med andre firmaer, og hvis vi valgte at skifte til en
anden leverandør, ville det medføre en betydelig prisstigning, hvilket vi ikke finder interessant. Dog vil vi tage det op igen, hvis vi oplever nye svigt i rydningen af vores veje.
Til sidst vil jeg sige tak til de øvrige medlemmer af bestyrelsen, for deres arbejde i det år der
er gået.
Regnskab:
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Sanne Dræbye.
Der var en lille rettelse til vores antal af parceller, da vi er blevet gjort opmærksomme på at
TDC, kun har en matrikel og ikke to, som vi har opkrævet de sidste mange år. Dette er blevet
kontrolleret, og korrigeret. Samtidigt kunne vi så konstatere at der var yderligere en parcel,
som ikke tidligere har været opkrævet, og denne vil blive opkrævet fremover.
Regnskabet blev godkendt.
Budget og kontingent for 2011:
Det blev vedtaget at hæve kontingentet til kr. 600,- med et ekstraordinært tillæg på 100,- så
der i alt bliver opkrævet 700,- per parcel.
Budgettet blev godkendt.
Indkomne forslag:
Der var ved tidsfristens udløb ikke modtaget nogen forslag
Valg:
Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Henrik Haim
Erik Bangsø
Anni Gucz

Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt

Valg af suppleanter for 1 år:
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Torben Pokorni
Klaus Brandenborg

Genvalgt
Valgt for 1 år

Valg af revisorer for 1 år:
Ole Juel Jensen
Hugo Hartoft

Genvalgt
Genvalgt

Eventuelt:
Der blev talt en del på mødet om snerydningen, der ikke har været helt tilfredsstillende i perioder, og bestyrelsen vil tage en snak med vores snerydder.
Der blev på mødet også spurgt til, om bestyrelsen var bekendt med nogen planer, om at privatisere vores veje, og det er bestyrelsen ikke. Henrik Haim fortalte at han for nyligt havde
hørt lidt om emnet i radioen, og kunne fortælle at en eventuel privatisering, skal meddeles i
god tid fra kommunen, så vidt der huskes ca. 4 år inden en eventuel privatisering.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:
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erik.bangsoe@helsingevest.dk
henrik.haim@helsingevest.dk
sanne.draebye@helsingevest.dk
anni.gucz@helsingevest.dk
bo.harhorn@helsingevest.dk
torben.pokorni@helsingevest.dk
klaus.brandenborg@helsingevest.dk

Hele bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@helsingevest.dk
Grundejerforeningens hjemmeside: http://www.helsingevest.dk
Husk at vendepladserne ikke er til parkering eller opbevaring, men skal holdes fri, så de
kan bruges som vendepladser.
Der henstilles til grundejerne om ikke at bruge støjende havemaskiner efter kl. 13.00 på lørdage, søndage samt helligdage.
Husk at legepladsen ved Lærkevej/Bryderupvej, fortove, øvrige gangstier og fællesarealer
ikke er et hundetoilet.
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Praktiske oplysninger omkring snerydningen:
 Eventuelle skader på personer opstået ved fald eller andet på fortovet, er stadig dækket af
den enkelte grundejers ansvarsforsikring.
 Snerydning eller glatførebekæmpelse (med grus/salt) sker ikke mellem kl. 22.00 og kl.
7.00 men i øvrigt når det findes påkrævet af snerydningsfirmaet efter samme retningslinier, som anvendes af Gribskov Kommune.
 Er der vanskelig tilgængelige steder, f.eks. brede hække, stakit, stophaner, biler parkeret
med det ene hjulpar på fortov samt steder hvor trærødder el. lign. har gennembrudt belægning etc., vil arbejdet blive udført, så godt som det under forholdene er muligt, med det
anvendte materiel.
Al henvendelse angående den kommende snerydning kan rettes til Erik Bangsø eller bestyrelsen@helsingevest.dk.
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