
Ordinær generalforsamling den 10. marts 2012

Velkomst ved formand Kristian Kristensen

1. Hans H S blev valgt som ordstyrer.

Kr. præsenterer bestyrelsen.

73 ejere til stede + 2 fuldmagter. 29 fuldmagter tilsendt.

 

2. Formanden aflagde beretning – denne var tilsendt sammen med indkaldelsen. 

Kan også læses på hjemmesiden.

Kommentarer

H2 - Allan Nicholaisen: 2856,- kr. for tv/internet pr år. Det er for dyrt. Renovering af 

gl. antenneanlæg 1800,00 pr bolig – det er billigere og lige så godt.

H4 - Eve Hermansen: Små børn elsker vores badeland. Foreslår renovering af 

badeland efter behov. Dvs. væsentlig mindre bassin.

Formanden svarede – vi skal have fornyet vores badeland. Småbørnsbassin med 32 

grader varmt vand. 

Der skal være ens forhold i lejlighederne ang. Internet og tv og det skal være 

tidssvarende.

H2 – tror, at fremtiden for internet er mobiltelefon. – Synes det er en dyr løsning. 

Vi skal vel stemme om det.

O2 – Birthe Kahle: Hvad med os, der ikke lejer ud? – Skal vi også have installeret 

internet og TV.



H4 – enig i, at der skal være småbørnsbassin med 33 grader varmt vand. Det skal 

fortsat være et lille bassin.

D6 – Carl Skallerup. Ingen afstemning, bestyrelsen har fået mandat til det arbejde, 

der er lavet. Stor opbakning fra salen.

Formanden – vi skal leje ud, det er centret beregnet til.

O6 – Poul Jørgensen. Det er et oplæg omkring badecentret – ikke afstemning.

-Badeland. Kan rensningsanlægget holde til den planlagte investering.?

-Depotrum – er det godkendt? – eller hvordan?

-Ros til bestyrelsen for deres store arbejde.

Poul R. – ang. rensningsanlægget. Orienterer om det tekniske.

Hans R. – Ang. depot. Vi tager det op senere i dag.

Ordstyrer. – TV/internet ER vedtaget.

Beretningen blev godkendt, med en stemme imod.

 

3. Regnskab ved Peter Østergård.

Peter gennemgik regnskabet – som var tilsendt sammen med indkaldelsen.

O2 Birthe Kahle – indtægter for maling af stakit udført ved Arne. 

Hvor står det i regnskabet?

-Internet mm skal være synlige i budgettet.

Peter Ø – ”malerpengene” står på Arnes konto. 



Internet tages med ved gennemgang af budgettet.

Regnskabet godkendt.

 

4. Budget ved Peter Østergård.

Kontingent er budgetteret som tidligere år.

Udvidelsen er endnu ikke indsat i budget.

Kontingentet stiger ca. 2856,-kr., men det påvirker ikke budgettet.

Peter Ø – TV/internet er sat i værk og det skal betales.

Spørgsmål til budget.

H2 – Allan Nicholaisen: Hvad er kontingentet til næste år?

O6 - Poul Jørgensen: Bestyrelsen opfordres til at følge love og vedtægter. Vi bærer 

over med småfejl.  Merudgiften til TV og internet mangler i budgettet.

Peter Ø – lidt en teoretisk diskussion. Vi kommer ikke udenom betalingen, men om 

det skal under kontingentet eller det skal være brugerbetaling, det må vi tage en 

afstemning om.

Budgettet godkendt.

 

5. Fastlæggelse af kontingent.

Nu 3387,- kr. pr kvartal.

Dertil kommer TV/internet 2856,- kr : 4 = 714,- kr i 3 kvartaler 2012.

 Afstemning 



Ja – 69 

Nej – 6

Kontingentet blev vedtaget.

 

6. Fremlæggelse af badelandsprojekt.

Paul Lange PL, Thorupgruppen gennemgik projektet, som var sendt ud i forvejen.

Paul L – energiforbruget vil stige med 1/5.  Temperaturen bliver øget til 32 gr.

H2 – alternativ energi. Er der arbejdet med det?

PL  -  solvarmeanlæg vil være ideelt.  Pris 150.000.-kr. Betales over 7 år. 

Levetid 20-25år.

Jordvarmeanlæg er ikke mulig.

O4, Finn Thagesen – Går ind for et mindre bassin med 32 grader varmt vand. 

Forslaget går alt for vidt og er for dyrt

16.700,- som engangsbeløb er alt for dyrt.

N7 - Finn Pedersen

- Hvad er der ofret i forundersøgelse?

- Nu er der et fantastisk forslag, og det skal vi arbejde videre på.

- Hvad med finansieringen?

- Er skeptisk mht. variabel rente.

Der er ofret 100.000,- i forundersøgelse.



Paul L – Byggeprocessen er ca. 7 mdr. Arbejdet kan stort set foregå, mens det 

eksisterende er i drift.

H2 – bliver der arbejdet videre med alternativ energi?

Paul L – er i tvivl ang. minimøller. Kun for private. Foreslår vandbåret solvarme.

Peter Ø. 

 Vi bliver nødt til at opkræve et engangsbeløb.

- Afvikles over 20 år (10 år). 16.734,-kr til hver lejlighed. Forrentning ikke fastlagt.

O4 – godt oplæg. Hvor længe kan det eksisterende bassin holde?

Poul R – teknisk kører det ok. Bunden er renoveret for 6-7 år siden.

D2  - Søren Andersen– firma eller privat. Begge kan have solceller. Gode anlæg har 

tilbagebetalingstid på 7-10 år.

Peter Ø

Angående projektet. Momsen betales af de enkelte ejere over 20 år. 

Vandafgiften refunderes. Ikke øvrige energiafgifter.

Der ligger brochurer fra Nykredit på bordet i modtagelsen.

O2 – hvad gør bestyrelsen, hvis der er nogle, der ikke kan betale?

Kristian K – Det er selvfølgelig et problem, men så må man leje sin lejlighed ud.

B5 – Erik Ramstedt, hvis vi betaler 10.000.-kr ekstra, vil det dyre lån blive billigere.

Indkomne forslag.

Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer, som blev gennemgået.



Peter Ø – Ang. vedtægtsændring. Vedtægterne er ikke tidssvarende. 

 

Der blev læst brev op fra E4 – Marianne Ploug, som var skeptisk omkring udvidelsen 

af badecentret og afstemningsproceduren.

Det er stadig 2/3 af samtlige medlemmer, der skal stemme for en vedtægtsændring

Der var skriftlig afstemning omkring vedtægtsændringerne. 

Bestyrelsen havde fået tilsendt 29 fuldmagter.

Resultat:

Ja – 90

Nej - 9 

Blanke – 5

Da der skulle være 92 der stemte for vedtægtsændringer, blev de ikke godkendt.

Da bestyrelsen fandt vedtægtsændringer nødvendige for det videre arbejde i 

grundejerforeningen, besluttede bestyrelsen at trække sig og opfordrede til, at der 

vælges en ny bestyrelse.

L7 - Alfred Rasmussen – vi har valgt bestyrelsen og de har lavet et godt arbejde. 

Nogle har åbenbart misforstået det.

G7 Vagn Holm – sørgelig situation. Lad os give bestyrelsen noget luft.

O6 – hvad med fuldmagter med nej?

Ordstyrer – de er talt med.

L6- Ole Larsen – er der mulighed for at lade afstemningen gå om?



Bestyrelsen gives 10 min. til eftertanke.

Beslutning: Bestyrelsen sidder indtil ekstraordinær generalforsamling, hvor 

vedtægtsændringer igen bliver gennemgået og sat til afstemning. Her skal der være 

2/3 flertal, ellers trækker bestyrelsen sig. 

Fuldmagt kan sendes eller afleveres på samme måde som til denne generalforsamling.

 

Generelle spørgsmål:

Poul R.- Kommentar til tv-internet. Det er ejernes ansvar, at HFI relæ virker. Især et 

problem i Nord. Autoriseret el-installatør skal skifte, hvis relæet ikke virker.

Angående nyt netværk. Der skal trækkes et kabel, man må gerne selv gøre arbejdet. 

Ikke nødvendigt at købe nyt tv. Gamle tv-apparater forsynes med et scartstik.

Radiosignal koster 9,-kr pr md. Kan bestilles hos Sydenergi.

Hans Rosbjerg præsenterer prototypen til det lille depotrum. Bestyrelsen har søgt 

kommunen om godkendelse til bygning af depotrum og det har vi fået. Der er dog 

krav om, at det skal overholde lokalplanen.

I lokalplanen er nævnt, at der må laves en lille tilbygning – fx udestue. 

Det har været debatteret tidligere.

Der er bygget en prototype ved P6, som man kan se. Der kommer priser og 

arbejdstegninger senere. Materialeprisen er ca. 1000,- dertil kommer zinktag.

Der bliver plads til placering af varmepumpe i enden af depotrummet. I så fald skal 

der lavet jalousi afdækning.

F4 Per Pape – sp. ang. placering af kasse til internet. Poul R. svarede.



O6 – bestyrelsen skal tage stilling til forslag / give dem plads.

Hans Henrik/ ordstyreren læser brev/forslag fra H8 op.

D1 – hvad med zinkbeklædning i Syd?

Kristian K – vi ser lige tiden an.

Hans R. - Ejerne skal selv tage initiativ. Der skal være 75 % af ejerne i Syd, 

der går ind for det. Hans R er behjælpelig med proceduren.

Formanden takkede af og nævnte, at der indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling.

 

Ref. : Trine Rask og Hans Rosbjerg

 


