GRUNDEJERFORENINGEN HELSINGE VEST

Helsinge juni 2018
Til Grundejerforeningens medlemmer.
Referat af generalforsamlingen den 24. april 2018.
Valg af dirigent:
Valgt blev Bo Harhorn.
Beretning fra formand Erik Bangsø:

Sidste år blev det vedtaget at renovere vores stier og gyngestativet på boldbanen,
og det arbejde påbegyndte vi efter konstitueringen.
Gyngestativet viste sig at være lidt dyrere end forventet. Bestyrelsen besluttede at
udsætte det til i år, både for at indhente flere tilbud og for at se, hvordan vores
økonomi i øvrigt ville falde ud.
Snerydningen, og vores øvrige poster til vedligehold, har været under budget,
hvilket betyder, at vores aktiver er vokset lidt. Vi kan derfor gennemføre en flot
renovering af det gamle gyngestativ, uden at det får indflydelse på kontingentet.
Bestyrelsen har også indhentet tilbud på vedligeholdelse af vores grønne arealer. Vi
har fået et godt og billigere tilbud fra den samme virksomhed, som rydder sne for
os. Vi har derfor besluttet at skifte til dem i stedet for vores gamle leverandør.
Med hensyn til renovering af vejene ser det ikke ud som om, der er sket noget
endnu, og da der er kommet ny ledelse i kommunen, er det muligt at projektet er
sat på hold. Bestyrelsen vil skrive til kommunen og høre, hvad deres planer er for
vores efterhånden noget miserable veje.
Vores regnskab ser endelig ud til at være helt på plads. Der skal lyde en stor tak til
vores kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer, som har lagt sig i selen for at få
tingene på ret køl igen.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til de øvrige medlemmer af bestyrelsen, for deres
arbejde i det år, der er gået.
Regnskab:
Regnskabet blev forelagt af kassereren, og godkendt.
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Budget og kontingent for 2018:
Budgettet blev gennemgået af formanden, og der var et par spørgsmål omkring
legepladsen, blandt andet om der var indhentet flere tilbud, og om vi havde set efter lokale
entreprenører. Bestyrelsen har indhentet 3 tilbud, også blandt lokale entreprenører, og
valgte til slut et ikke lokalt firma, da deres tilbud var på en bedre legeplads med
vedligeholdelsesfrie materialer.
Det blev endvidere nævnt, at der stadig er meget vådt på boldbanen, og bestyrelsen vil
undersøge, hvad et nyt dræn vil koste.
Indkomne forslag:
Der var ikke modtaget nogen forslag inden fristen.
Valg:
Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Anni Gucz
Bo Harhorn

Genvalgt
Genvalgt

Valg af suppleanter for 1 år:
Anne Funk
Anja Lylloff

Genvalgt
Valgt

Valg af revisorer for 1 år:
Christian Starling Juhl, Fyrrevej 13, blev genvalgt.
Dorthe Thomasberg, Granvænget 7, blev valgt som revisorsuppleant
Eventuelt:
Under eventuelt var der en livlig snak, blandt andet omkring den kommende nedlægning af
P-pladser ved kommunen, hvilket bestyrelsen følger i dialog med kommunen, så vores veje
ikke bliver belastet af parkering.
Vi vendte også problematikken omkring boldbanen og dræn som tidligere nævnt.
Vi sluttede af med at Bo Harhorn takkede for et godt møde, og så var der fælles hygge og
snak over noget godt smørrebrød.
På hjemmesiden er der kommet mulighed for at tilmelde sig en mail liste, så referater og
indkaldelser kan modtages på mail. Det er en prøve, for at se, om det er noget, vi kan
bruge fremover.
På Facebook er der oprettet en gruppe der hedder Grundejerforening Helsinge Vest, som
man kan bruge til at diskutere forskellige emner, og stille spørgsmål.
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Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Best. medlem
Suppleant
Suppleant

Erik Bangsø
Henrik Haim
Karsten Nielsen
Anni Gucz
Bo Harhorn
Anne Funk
Anja Lylloff

erik.bangsoe@helsingevest.dk
henrik.haim@helsingevest.dk
karsten.nielsen@helsingevest.dk
anni.gucz@helsingevest.dk
bo.harhorn@helsingevest.dk
Anne.funk@helsingevest.dk
Anja.Lylloff@helsigenvest.dk

Hele bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@helsingevest.dk
Grundejerforeningens hjemmeside: http://www.helsingevest.dk
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Husk at vendepladserne ikke er til parkering eller opbevaring. De skal holdes frie, 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.
Bestyrelsen opfordrer vores medlemmer til at huske det gode naboskab, så der udvises
både hensyn og tolerance fra alle parter.
Husk at legepladsen ved Lærkevej/Bryderupvej, fortove, øvrige gangstier og fællesarealer
ikke er hundetoiletter.
Skader på fortov og veje
Som nævnt tidligere år, er der mulighed for at anmelde skader, og det kan vi kun opfordre
til at så mange som muligt gør brug af.
Skader på veje og fortov kan man anmelde på http://www.gribskov.dk, under
selvbetjening findes ”Tip Kommunen”.
Der er også Apps til Android og IOS for dem, der ønsker det.
Det sidste kan anbefales, da man kan tage billeder, og kommunen får de nøjagtige
koordinater på skaden.
Bestyrelsen har lagt nogle links på vores hjemmeside, http://www.helsingevest.dk.
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 retningslinjer, 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 snerydning kan rettes til Erik Bangsø eller på e-mail:
bestyrelsen@helsingevest.dk.
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