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Grundejerforeningen ”Kyndelmisse” 

Hundested 

Referat fra bestyrelsesmøde 16. september 2020 

Tilstede: Sanne Jespersen, Gert Jensen, Søren Hagelund, Jan Petersen og Lisa Wind Gade 

Dagsorden: 

1. Regnskab  

Der mangler fortsat kontingent fra to grundejere. Rykkere er sendt. 

Regnskabet godkendt uden bemærkninger. 

Da renten generelt er maget lav, skal foreningen fra 2020 begynde at betale renter for at have kontoer 

med over 250.000 kr. Rentesatsen er 0,6 %. Kassereren har undersøgt rentesatsen i andre 

pengeinstitutter, men der ikke andre der pt. er billigere. Det er et vilkår, som må accepteres. 

Drøftelse omkring evt. at sætte nogle af pengene i aktier, men der er enighed i bestyrelsen om, at 

pengene skal være tilgængelige, da det ikke kan forudses hvad der bliver af udgifter.  

2.  Nye grundejere – velkomstbrev. 

Kassereren opdateres og vil sørge for velkomstbreve til de nye grundejere. 

3. Generalforsamling 2019 – afholdes eller aflyses? Sørens post overdrages til suppleant – 

hvornår? 

Da Corona situationen hele tiden ændre sig og antallet til forsamlinger ændres, er der enighed om, at 

generalforsamlingen aflyses i år. Informationen lægges på hjemmesiden. 

Da Søren Hagelund pr. 1/10 2020 flytter, indkaldes suppleanten. Formanden tager kontakt til Svend 

Lange og beder ham indtræde i bestyrelsen. 

4. Vej-rep- revner og andre mangler – vejene tjekkes og tilbud indhentes. 

Entreprenør kontaktes for gennemgang af områdets veje. Efterfølgende indhentes der tilbud på 

udførelse af arbejdet.  

5. P-regler? Skal vi gøre mere og – hvis ja – hvad? 

Kommunens nye parkerings regler er nu de samme, som færdselsreglerne, så det er kun politiet der 

kan irettesætte og udstede bøder. Enighed i bestyrelsen om, at hvis ingen grundejere kommer med 

konkrete klager, gør bestyrelsen ikke noget ved ulovligt parkerede biler, campingvogne, trailere 

m.m. 

6. Sociale medier – er det interessant? 

Det blev drøftet om der er grundlag for at oprette en Facebook gruppe. Gruppen skal være lukket ok 

kan bruges til generelle informationer og grundejerne kan her komme medkommentarer og måske 

lægge ting om til køb/salg, gives væk. 

Enighed om at det skal afprøves. På næste bestyrelsesmøde skal der udarbejdes et regelsæt for 

gruppen. 

7. Evt. 

Intet under dette punkt. 

8. Næste møde 

Onsdag d. 25. november 2020. 
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