Referat af ordinær generalforsamling afholdt søndag den 7. juni 2009 kl.
10.00
Generalforsamlingen var på Hundested Kro.
Følgende dagsorden forelå:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for næste år
Valg af bestyrelse og revisor

Der var 33 fremmødte.
Formanden, Kirsten Stensdal (KS) bød velkommen, præsenterede den nuværende bestyrelse og gik derefter over
til første punkt på dagsordenen, valg af dirigent.

1. Valg af dirigent.
KS foreslog Henning Broman som dirigent. Kaj-Axel Olsen (KAO) protesterede og oplæste et afsnit af et indlæg i
Halsnæs Posten af advokat Jens R. Andersen, hvor der blandt andet i slutbemærkningerne står følgende:
”Afslutningsvis vil jeg bemærke, at det er vigtigt, grundigt at overveje, hvem der vælges som dirigent på en generalforsamling. Som dirigent bør
altid vælges en person, som kan optræde neutralt. Dirigenten er generalforsamlingens ”mand” og ikke specielt flertallets eller bestyrelsens
forlængede arm. En dirigent skal også have blik for, at mindretallets interesser på en generalforsamling bliver varetaget på betryggende vis.
Endelig er det naturligvis vigtigt, at dirigenten afholder sig fra at deltage i debatten på generalforsamlingen, således at dirigenten kun tager
stilling til de spørgsmål, som påhviler en dirigent at tage stilling til, f.eks. hvem der skal have ordet, om en beslutning er lovlig o.s.v.”

KAO udtrykte herefter mistillid til HB, idet denne yder juridisk bistand til bestyrelsen og er gift med et
bestyrelsesmedlem. Andre forslag til dirigent havde han dog ikke. Mogens Hasselager udtrykte tiltro til at HB
kunne forvalte dirigentjobbet på betryggende vis. Der blev stemt ved håndsoprækning og HB blev valgt.
HB tog herefter ordet og kunne konstatere, at den ordinære generalforsamling var korrekt indvarslet i
overensstemmelse med foreningens vedtægter.

2. Bestyrelsens beretning.
KS fremlagde bestyrelsens beretning (vedlagt).
KAO var uforstående overfor de ændrede ordensregler. Ændringer skulle vedtages på generalforsamlingen. KS
oplyste, at de var tænkt som en justering og foreslog, at de gamle genindføres og bemærkede, at hvis ALLE viste
hensyn til hinanden, behøvede vi måske ingen regler.
Henrik Møller (HM) bad om at få oplyst, hvor mange ud af de 122 parceller, der ikke er medlem. Antallet er to.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
På vegne af kassereren fremlagde Ole Bøgemose (OB) regnskabet.
Birger Nielsen spurgte til værdipapirerne. OB oplyste, at værdipapirerne var købt til kurs 195 og at salgskursen i
øjeblikket er nede på kurs 164. Det er ikke tilrådeligt at sælge i øjeblikket. Generalforsamlingen opfordrede PT
og OB til at konsultere banken.
Regnskabet blev taget til efterretning.
På dirigentens forslag blev punkt 5 fastsættelse af kontingent behandlet umiddelbart efter. Kontingentet for året
2009/10 forbliver uændret.

4. Indkomne forslag.
Der var indkommet 3 forslag ialt. Forslag fra KAO og Matt Peschcke-Koedt (MPK) var omdelt inden
generalforsamlingen. Forslag fra Ricky Thramkrongart (RT) var afleveret for sent og derfor ikke omdelt, men
forslaget lød på etablering af 4 – 6 vejbump på Bavnevejen.

Forslag 1 fra KAO.
Bestyrelsen havde kontaktet Halsnæs Kommune.
Følgende svar foreligger:
” Ole Hansen, Vejteamet, Halsnæs Kommune”
Al skiltning skal godkendes af politiet. Foreningen må ikke selv sætte skilte op. Alle forslag til skiltning fremsendes til Vejteamet, som vurderer,
om de kan give en positiv tilkendegivelse med til politiet eller ikke vil anbefale skiltningen. Hald Strand har 4 stamveje, som skal betjene hele
området. Man skal kunne bevæge sig frit rundt og et forslag om GENNEMKØRSEL FORBUDT vil IKKE få vejteamets anbefaling”.

Der fulgte nu en ophedet debat om GENNEMKØRSEL FORBUDT, der fik Lars Buus Jensen til at anmode om brug af
en fornuftig tone. Ligeledes blev andre fartdæmpende foranstaltninger, især etablering af bump igen bragt på
banen.
KAO forlangte en afstemming om sit forslag. 7 stemte for og 13 imod.
Bestyrelsen har ikke tænkt sig at forfølge ovennævnte sag yderligere, selvom KAO mente, at kampen ikke må
opgives. KAO er velkommen til selv at kontakte Vejteamet.
Der var forslag om, at bestyrelsen skal henvende sig til KRAK og GPS med oplysning om, at Kirkebondevej skal
angives som hovedåre. Dette er taget til efterretning.
Bestyrelsen blev ligeledes opfordret til at invitere Ole Hansen, Vejteamet til at besigtige området. Det har
bestyrelsen efterfølgende gjort. Ole Hansen kender området særdeles godt og mente ikke, at det tjente noget
formål at besigtige området yderligere. Han oplyste, at stamvejene i Hald Strand er:
Klintevej, Strandgårsvej, Kirkebondevej og Bavnevejen. Selvom der fra Klintevej er skiltning om adgang til
offentlig strand, er chancerne for kommunalt tilskud minimale.
På foranledning af Lisbeth Krog (LK) ridsede HB reglerne op om vigepligt. Han præciserede, at der gælder
almindelig højrepligt i området.

Forslag 3 fra MPK.
Etablering af ”Skellet’s” hjemmeside med f.eks. information om Skellet, kort over området m.v. fik stor
opbakning fra forsamlingen. Efter et skøn over udgifterne, meldte LBJ sig til at lave hjemmesiden uden
beregning. Bestyrelsen vender tilbage med et konkret oplæg.

Forslag 1 og 2 fra MPK.
KS oplyste, at hellerne er permanente, idet der er afleveret tegninger til kommunen og godkendelse foreligger.
Der er brugt ca. 20.000 kr. på blomsterkasserne og de kan holde ca. 5 år endnu.
MPK præsenterede materialet for Mogens Petersen (MP) kort før den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen
havde ikke haft mulighed for en præsentation af dette, hvorfor der ikke kan tages stilling til forslaget.
MPK gennemgik herefter materialet fra firma Daluiso A/S. Generalforsamlingen var positivt indstillet.
På trods af bestyrelsens anmodning om ikke at tage en beslutning her og nu, blev der stemt om vedtagelse af
MPK’s forslag. 11 for – 11 imod. Herefter kunne forslaget ikke vedtages.
Henrik Møller (HM) tog ordet og læste op af referatet fra sidste ordinære generalforsamling under pkt. 4
Fartdæmpende foranstaltninger. ”Matt ville have, at der blev taget stilling til hans forslag om arbejdsgruppe.
Konklusionen blev, at Matt vil for egen regning forsøge at finde alternative muligheder. Matt skal kontakte

formanden, når han er klar og kan fremlægge sine forslag på et bestyrelsesmøde. Det blev aftalt, at Mogens
Petersen er i forbindelse med Matt”.
Bestyrelsen er velvillig indstillet overfor forslaget og foreslår derfor, at forslaget tages op til vurdering igen, når
de eksisterende blomsterkasser ikke længere holder.

Forslag 4 fra Ricky Thramkrongart.
KS bemærkede, at der allerede på generalforsamlingen 2005 var afholdt afstemning om etablering af vejbump
eller anden form for fartdæmpning. Der var ikke flertal for bump, men flertal for anden form for fartdæmpning,
som sidenhen mundede ud i de omtalte blomsterkasser.
Der blev igen talt for og imod bump. På forespørgsel fra LK om hvorfor vi bliver ved med at tale om bump, når
forslaget en gang for alle er forkastet, svarede RT, at sammensætningen af foreningens medlemmer ændres, og
at bump i øvrigt er den bedst tænkelige fartdæmpende foranstaltning.
RT spurgte om man kunne friske 30 KM-skiltene op, da de var meget utydelige. MP oplyste, at skiltene er ulovlige
og skal fjernes. KAO protesterede. Han mente, at skiltene er lovlige. MP svarede, at da tilladelsen til kasserne
blev givet, var betingelsen, at skiltene blev taget ned.

5. Valg af af bestyrelse og revisor.
Dirigenten oplyste, at formanden, KS trækker sig, men bliver i bestyrelsen.
På valg er AB og Marianne Windfeld-Lund.(MW-L). Begge er villige til genvalg.
Suppleant BJ er villig til genvalg og revisionen ligeledes.
Dirigenten efterlyste frivillige til opstilling til bestyrelsen. Da ingen meldte sig blev bestyrelsen genvalgt.

6. Eventuelt.
KAO gjorde opmærksom på, at der i vedtægterne står Hundested kommune og mente, at dette burde rettes til
Halsnæs Kommune. MW-L oplyste, at vedtægterne bliver taget op til revision i bestyrelsen og forelagt næste
ordinære generalforsamling. Både gamle og forslag til nye vedtægter bliver sendt ud sammen med indkaldelsen
næste år.
På forespørgsel om hvor mange tilbud, der var indhentet på reparation af trappen oplyste MP, at 2 tilbud var
indhentet.
Der var ikke flere kommentarer til eventuelt og mødet sluttede kl. 12.00.
Referenter: Anette Broman og Marianne Windfeld-Lund.
Bilag: Beretning og referat af konstituerende bestyrelsesmøde.

