
 

   

  

Grundejerforeningen ” Kyndelmisse” 

Hundested 

www.gf-kyndelmisse.dk  

Referat fra  

Generalforsamling 

Tirsdag d. 12. marts 2019 i Medborger Huset 

 

Der var 7 stemmeberettigede tilstede 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

 

1. Valg af dirigent 

Svend Lange blev valgt. Han konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 

 

2. Formandens beretning: 

Bestyrelsen valgte igen i år at bruge tid på at gennemgå alle veje og fortove i udstykningen. 

Vi har været på vandring, gennemsyn og efterfølgende besøg hos de grundejere, der godt kunne stramme lidt 

op, i forhold til fjernelse af ukrudt, udhængende grene, uhensigtsmæssige parkering/placering af div på 

fortove og i vendepladser. Det skal lige nævnes, at det ikke var mange der haltede. 

Christian Holte har været god til at holde ukrudtet langs kantsten nede i sommerhalvåret – så meget som det 

nu kunne lade sig gøre – p.g.a. den varme sommer og afbrændingsforbud. Saltning og snerydning er også 

effektueret efter planen.  

Dog er han stadig lidt utilfreds med alle de køretøjer, der ikke er parkeret efter færdselsreglerne. Bestyrelsen 

har aftalt med Chr. Holte, at der hvor han ikke kan komme forbi, må han køre uden om og undlade 

afbrænding, fejning, saltning og snerydning. 

Dette vil så medføre, at den pågældende grundejer selv skal sørge for at rengøre fortove og ved kantsten, 

samt gøre fortovene sikre og farbare i vinterhalvåret. 

 

På enkelte veje, er der store udfordringer med mange biler mm, der bliver parkeret oppe på fortovene, i 

vendepladser og til stor gene for udsyn og fremkommelighed. 

Bestyrelsen kan kun henvise til de tinglyste vedtægter for udstykningen, at alle parceller skal have 

parkeringspladser til 2 biler – vel og mærke på grunden!. 

Og hvis dette ikke er muligt - så HUSK – at færdselsreglerne gælder OGSÅ på de små veje!  

Vis hensyn når du parkerer, så du genrer mindst muligt. 

 

Der har ikke været nogle henvendelser fra grundejere – dette tolker bestyrelsen som positivt. Det må betyde, 

at alle føler sig godt tilpas og ikke har noget der generer dem i dagligdagen. 

 

HUSK, I er altid velkommen til at kontakte bestyrelse – med store og små spørgsmål – og vi skal forsøge at 

råde, vejlede eller hjælpe. Send gerne mail direkte til formanden. 

 

Ligeledes vil jeg opfordre alle til at overholde vores ordensregler, samt oplyse nye ejere ved salg af ejendom 

til bestyrelsen. 

 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for endnu et godt år – I er bare gode! 

 

 Godkendt uden bemærkninger. 

 

 

 

3. Regnskab 2018 

Regnskabet blev gennemgået. 

http://www.gf-kyndelmisse.dk/


 

   

  

 

Godkendt uden bemærkninger 

 

 

4. Fastsættelse af honorar til formanden, kassereren og bestyrelsesmedlemmer. 

            Formanden og kassereren modtager kr. 5.000,- om året. 

            Bestyrelsesmedlemmer modtager kr. 2.500,- om året. 

 

Godkendt. 

 

5. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – se nedenstående opdeling: 

 

       Drift af grundejerforeningen  kr.     150,00 

       Vedligeholdelse af vej   kr.     800,00 

        Snerydning/vejvedligehold  kr.     450,00 

                                                                                      Kr.  1.400,00 

 

      Godkendt. 

 

7. Valg: 

Formand  Sanne Walther Jespersen på valg (2 år) modtager genvalg.  

Kasserer Gert Jensen  ikke på valg (1 år) 

Sekretær Lisa Wind Gade på valg (2 år) modtager genvalg.  

Bestyr.medlem  Søren Hagelund ikke på valg (1 år) 

Bestyr.medlem  Jan Petersen på valg (2 år) modtager genvalg 

Suppl. til bestyr.  Svend Lange på valg (1 år) modtager genvalg 

Revisor       Gert Gade ikke på valg (1 år) 

Revisorsuppleant  på valg (1 år) 

 

Formand Sanne Walther Jespersen blev genvalgt 

Lisa Wind Gade blev genvalgt 

Jan Pedersen blev genvalgt 

Svend Lange blev genvalgt 

Revisorsuppleant: Susan Åxman blev valgt. 

 

Bestyrelsen ser herefter således ud: 

Formand Sanne Jespersen, Resedavej 5 

Kasserer Gert Jensen, Petuniavej 4 

Lisa Wind Gade, Astersvænget 1 

Søren Haslund, Karlshøjvej 28 

Jan Flemming Petersen, Søndergade 17 (ejer af Sommerstien 4) 

Bestyrelses suppleant, Svend Lange, Stedmodervej 4 

Revisor Gert Gade, Astersvænget 1 

.Revisor suppleant, Susan Åxman, Søndergade 17  (ejer af Sommerstien 4) 

 

Bestyrelsen konstituerer sig på først komne bestyrelsesmøde. 

 

 

 



 

   

  

8. Eventuelt 

Det blev nævnt, at flere ikke har modtaget mail om indkaldelse til generalforsamlingen. 

Den ansvarlige for hjemmesiden, vil snarest undersøge, om der foreligger en fejl i systemet. 

Hvis man undre sig over, at der aldrig kommer nyheds mail fra Grundejerforeningen, kan den være havnet   

i Spam, 

Alle der ønsker at blive adviseret via mail, opfordres til at sende e- mail adressen til formanden. 

Indkaldelsen har, som aftalt, været i Halsnæs Posten. 

 

 

Referent: Lisa Wind Gade 

 

 


