
Grundejerforeningen 
   ”AGERVÆNGET” 
      4420 Regstrup 
 

 

25. februar 2015 

 

Orientering til alle medlemmer af Grundejerforeningen Agervænget. 

 

 

Forsinket afholdelse af ordinær generalforsamling 2015. 
 

I henhold til foreningens love § 5 skal der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen 

af uge 10. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med mindst 14 dages var-

sel. 

 

Indkaldelsen skal formidles til foreningens medlemmer sammen med foreningens regnskab 

(ekstrakt af regnskabet) for det foregående år. Bestyrelsen må desværre konstatere, at der ik-

ke rettidigt foreligger et regnskab, hvorfor vi ikke vil være i stand til at overholde den tidsfrist, 

der er fastsat i foreningens love. 

 

Formelt skulle vi alligevel indkalde til generalforsamlingen inden for vedtægternes tidsramme. 

At starte en generalforsamling uden regnskab vil medføre, at generalforsamlingen afbrydes, og 

det pålægges bestyrelsen at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når regnskabet 

foreligger. Da dette blot vil være spild af foreningens midler og medlemmers tid, har bestyrel-

sen besluttet at udsætte generalforsamlingen ud over den tidsrammer, der er givet i forenin-

gens love. 

 

Vi forventer med denne udsættelse, at vi kan sikre udsendelse af regnskabet senest 14 dage 

før generalforsamlingen, samt at der vil kunne foreligge et fuldt revideret regnskab til general-

forsamlingen. 

 

Vi må samtidig konstatere, at en række medlemmer ikke har betalt kontingent for 2013 

og/eller 2014. Rykkere er nu udsendt til betaling pr. 1. marts 2015. Fortsat manglende beta-

ling af udestående til foreningen (herunder manglende betaling af rykkergebyrer), vil herefter 

bliver overdraget til opkrævning via inkasso.  

 

Enkelte medlemmer har et tilgodehavende for dobbelt betalt kontingent. Disse vil blive kontak-

tet med henblik på aftale om refundering – eller overførsel af beløbet til betaling af kontingent 

for 2015. 

 

I det følgende materiale fremsendes indkaldelse til generalforsamlingen 2015, sammen med 

bestyrelsens skriftlige beretning, der vil blive suppleret på generalforsamlingen.  

 

Ordinær generalforsamling afholdes Onsdag den 25. marts 2015 

 

Denne orientering er desuden vedlagt referat fra den ordinære generalforsamling i 2014, idet 

dette referat endnu ikke er publiceret på foreningens hjemmeside. Vi håber at kunne opdatere 

foreningens hjemmeside inden for kort tid. 

 

Vi håber, at foreningens medlemmer er enige i bestyrelsens beslutning om udsættelsen, i lyset 

af den situation vi er kommet i. En samlet bestyrelse er naturligvis parat til at trække sig, så-

fremt vores disposition ikke finder accept hos foreningens medlemmer. 

 

 

Henrik Gravesen 

Formand GF Agervænget  
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25. februar 2015. 

 

Til alle medlemmer af Grundejerforeningen Agervænget. 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. 

 

 

I henhold til foreningens love § 5 og den af bestyrelsen fremsendte orientering om udsættelse, 

indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 

 

Onsdag den 25. marts 2015 - kl. 19:30 

(Starter præcist kl. 19:30) 

 

Vommevad Forsamlingshus, 

Søstrupvej 82, 4420 Regstrup. 

 

 

Alle dokumenter i tilknytning til generalforsamlingen vil blive publiceret på foreningens hjem-

meside www.agervaenget.dk, herunder: 

 

 Indkaldelse til generalforsamlingen 2015  

 Bestyrelsens beretning for 2014 

 Foreningens regnskab som fremlagt for revisionen 

 Bestyrelsens budget for 2015 

 Oplysninger om renoveringsprojekter på foreningens fællesarealer i 2015 

 Referat fra foreningens generalforsamlinger 

 Oplysninger vedr. kontingent, gebyrer, mv. 

 

Indkaldelse til generalforsamlingen 2015 vedhæftet relevante dokumenter, eller links til disse 

på foreningens hjemmeside, udsendes via e-mail til de medlemmer, der er tilmeldt e-mail afta-

len. Øvrige medlemmer får omdelt indkaldelse (inkl. forslag) bilagt regnskab i henhold til for-

eningen vedtægter. 

 

Medlemmer, der ikke allerede har tilmeldt sig e-mail aftale og/eller aftale om betalingsservice, 

anbefales at gøre dette via foreningens hjemmeside. Spørgsmål kan rettes til formanden. 

 

 

Registrering før generalforsamlingen 

 

Før generalforsamlingen registreres fremmødte parcelejere (19:00 – 19:30). 

 

Det skal bemærkes, at medlemmer, der er i kontingentrestance, ikke har stemmeret 

på generalforsamlingen, jfr. foreningens love § 4 og § 6. 

 

Medlemmer, der pr. 12. februar 2015, er konstateret i restance, har fået fremsendt 

rykker til betaling med udgangen af februar 2015, og har således mulighed for at sik-

re betaling inden afholdes af generalforsamlingen. 

 

Ved registrering indsamles dokumentation for fuldmagter (inkl. evt. fuldmagter udstedt til leje-

re). Fuldmagter overdrages til dirigenten efter dennes valg (pkt. 1.a.) 

 

Medlemmer, der møder frem efter generalforsamlingens start, skal ved førstkommende lejlig-

hed henvende sig til bestyrelsen for korrekt registrering. 

 

Medlemmer, der forlader generalforsamlingen inden afslutning af punkt 7, skal orientere diri-

genten herom. 

http://www.agervaenget.dk/
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Generalforsamlingen vil have følgende dagsorden: 

 

 

1.  Indledning 

 

1.a. Valg af dirigent 

 

1.b. Valg af to stemmetællere 

 

 

2.  Bestyrelsens beretning om foreningens virke i 2014 

 

 

3. Revideret regnskab for 2014 (Fremlægges til godkendelse) 

 

 

4.  Forslag 

 

4.a. Vedtægtsændringer.  

Ingen forslag 

 

4.b. Indkomne forslag fra medlemmerne. 

Ingen forslag 

 

4.c. Forslag fra bestyrelsen. 

Ingen forslag 

 

 

5.  Fremlæggelse af budget for 2015 

 

 

6.  Kontingent, gebyrer, godtgørelser, honorarer 

 

6.a Beslutning om kontingent for 2015 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet for 2015 fastsat til kr. 1.100,- 

 

6.b Beslutning om ejerskiftegebyr 

Bestyrelsen foreslår uændret ejerskiftegebyr på kr. 350,- 

 

6.c Beslutning om øvrige gebyrer 

  

C1) Bestyrelsen foreslår et uændret opkrævningsgebyr på kr. 35,-  

C2) Bestyrelsen foreslår uændret rykkergebyr på kr. 100,- 

C3) Bestyrelsen foreslår uændret administrationsgebyr på kr. 350,- 

 

6.d. Udgiftsgodtgørelse 

Der er ikke fremlagt forslag til ændringer jfr. rammebetingelser godkendt på gene-

ralforsamlingen i 2013 

 

6.e. Honorar 

Der er ikke fremlagt forslag til udbetaling af honorar til bestyrelsens medlemmer 
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7. Valghandlinger 

 

7.a Valg af formand: 

 Formanden, Henrik B. Gravesen (nr. 40) er ikke på valg 

 

7.b Valg af kasserer: 

 Kassereren, Casper Grandal Robrahn (nr. 49) er på valg (Casper ønsker ikke at 

opstille til genvalg til kassererposten) 

 

7.c Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 Kenneth Ellested (nr. 34) er på valg (modtager genvalg) 

 Flemming Rud Hansen (nr. 84) er på valg (modtager genvalg) 

 Steen Lerche (nr.73) ønsker at udtræde af bestyrelsen før tid pga. alder  

 

7.d Valg af bestyrelsessuppleanter: 

 1. suppleant, Allan Jensen (nr. 117) er på valg 

 2. suppleant, Kenneth Schmidt (nr. 58) er ikke på valg 

 

7.e Valg af revisorer: 

 Revisor Svend Aage Jensen (nr. 50) er på valg 

 Revisor Erik Schäeffer (nr. 59) er på valg 

 

7.f Valg af revisorsuppleant: 

 Revisorsuppleant Poul Erik Jensen (56) er på valg 

 

Note til valghandlinger:  

Bestyrelsen vil på baggrund af indkaldelsen som minimum skulle suppleres med 2 

nye medlemmer. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt ingen kandidater til disse 

poster. 

 

8. Eventuelt 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen ”Agervænget”  
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Bestyrelsens skriftlige beretning for 2014 

 

Bestyrelsens skriftlige beretning kan suppleres på generalforsamlingen 2015. 

 

Sager og henvendelser i 2014 

Der har i 2014 været enkelte sager af mere principiel karakter, som har påkrævet bestyrelsens 

involvering. Disse sager har primært været klager over manglende vedligehold af skelområder 

mellem parceller og offentlig vej. Sagerne har haft en principiel karakter idet sagerne har be-

rørt spørgsmål om bl.a.: ”rydelighed”, ”overholdelse af deklarationen” og ”påtaleret”. 

 

Denne type sager er ofte ikke særligt positive, og kan være ret komplicerede at håndtere. Sa-

gerne er ofte en strid mellem naboparceller, og fakta er desværre ikke altid entydige og kan 

være svære at identificere. Desværre ligger der også ofte andre stridspunkter til grund for sa-

gerne.  

 

Mange sager opstår mellem parter, der har forskellige holdninger til beplantning, rydelighed og 

vedligehold af skel eller beplantning på grunden i øvrigt – herunder beplantningers højde, 

bredde og almene udseende. Andre sager handler om almen rydelighed, småhusbyggeri, skur-

vogne, parkerede køretøjer og andre forhold, der påvirker områdets almene udseende og an-

vendelse. 

 

Desværre ser vi ofte, at én af parterne søger at finde argumenter i deklarationen for området 

uden forståelse for en række andre retslige principper. Bestyrelsen søger så vidt muligt at bi-

drage til konstruktive løsninger, men ofte må vi henvise til Kommunen eller Hegnssynet, hvis 

parterne ikke kan finde en løsning.  

 

Her er det helt afgørende for medlemmerne at forstå – og respektere – at deklarationen for 

området på en række områder er helt utidssvarende. Derfor arbejder bestyrelsen (og til dels 

også Holbæk Kommune) efter de af generalforsamlingen besluttede forvaltningsbestemmelser, 

ligesom Kommunen naturligvis skal forholde sig til retslige lighedsprincipper. Bestyrelsen prø-

ver i alle sager at forlige parterne inden for disse rammer. 

 

I 2014 afgjorde Holbæk Kommune en sag ved at pålægge en parcelejer at gennemføre beskæ-

ring af skelbeplantning mod offentlig vej, efter bestyrelsen valgte at anvende sin påtaleret. 

 

Mange steder inden for vores område gennemføres renoveringer, men vi oplever desværre, at 

man enkelte steder har svært ved at få ryddet efter at have afsluttet aktiviteterne. Det kniber 

med at få fjernet det sidste byggeaffald fra indkørslen, forhaven eller andre steder der ”lige er 

brugt til henlæggelse” af byggeaffald, gamle fliser og lignende. Bestyrelsen opfordrer til, at 

man får taget det sidste skridt og får ryddet op de steder, der har ligget urørt hen lidt for læn-

ge. 

 

Den slags påvirker naturligvis helhedsindtrykket i området, og alt for ofte medfører det også, 

at biler, trailere, campingvogn mv. parkeres på veje og vendepladser i stedet for på parceleje-

rens egen grund. Nu er der jo en årsag til, at der påkræves plads til 2 biler på egen parcel – 

måske nogen parcelejere skulle overveje at anvende denne plads til sit formål. 

 

(Husk i den forbindelse af parkering på fortove ikke er tilladt i hele Holbæk Kommune. Parke-

ring på veje må ikke unødigt genere ind-/udkørsel fra parceller og skal i øvrigt tage hensyn til 

trafiksikkerhedsmæssige udsyn. Campingvogne og tilsvarende påhængskøretøjer skal henstil-

les på egen grund). 

 

Bestyrelsen modtager ligeledes i stigende grad henvendelser om opstillede skurvogne og små-

husbyggeri, der ikke overholder deklarationen. Holbæk Kommune har i flere tilfælde ”vejledt” 

borgerne forkert, idet Kommunen har henvist til de almindelige regler for småhusbyggeri – 

herunder afstande til skel mv. - men overset deklarationens regler for supplerende bygninger 

på parcellerne og de særlige afstandsregler.  
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Parcelejerne anbefales at forholde sig til deklarationen på dette område og ikke mindst for-

eningens forvaltningsbestemmelser, der findes på foreningens hjemmeside. En ansøgning om 

dispensation kan måske være relevant, og vil oftest kunne godkendes alene med henvisning til 

lighedsprincipperne og foreningens forvaltningsbestemmelser. 

 

Nu vil flere nok tænke… Hvorfor er den deklaration ikke ændret? 

Svaret er ret enkelt – Tid og penge. At ændre deklarationen er en retslig proces, der involverer 

kommunen og berørte borgere, og derfor er den både langsommelig og økonomisk tung; og 

med lidt sund fornuft, rimelighedsvurdering, gensidig forståelse og fleksibilitet er det alt i alt 

lykkes at udvikle området fint, uagtet en utidssvarende deklaration for området. Om vi kan 

fortsatte af den vej, er i sidste ende op til os selv. 

 

 

Stier og fællesarealer 

Bestyrelsen har i 2013 og igen i 2014 brugt en del tid på at finde løsninger til gennemførelse af 

de påtrængte renoveringer af vores stier og grønne arealer. Samtidig har vi løbende evalueret 

på den vedligeholdelse, der udføres på de grønne arealer, og vi har forholdt os til de forskellige 

henvendelse, vi har fået i løbet af året om potentielle forbedringer og brugsmuligheder af om-

råderne. 

 

Denne sag har vist sig noget mere kompliceret, end vi havde håbet. Ikke mindst grundet de 

mange forskellige behov, forskellige synspunkter og især grundet de omfattende udgifter så-

danne opgaver fører med sig. Samtidig står vi med en historik omkring en del gammel be-

plantning, hvor vi potentielt kunne få en betydelig konflikt med en række parcelejere, i forhold 

til hvor ansvaret for rydning skal placeres. En konflikt vi har valgt ikke at opsøge, men også 

med den konsekvens, at foreningen i dag står med en omkostningstung rydningsopgave på 

baggrund af mange års manglende styring af ”selvbeplantninger” på foreningens område. 

 

På baggrund af en detaljeret gennemgang af området, startede vi ud med forhandlinger hvor 

entreprisetilbuddene lå omkring 250 – 300 tus. og potentielle årlige vedligeholdelsesudgifter 

på 50 – 65 tus. 

 

Gennem lange forhandlinger med flere entreprenører, hårde prioriteringer og kreative løsnin-

ger fik vi i efteråret 2014 endelig en rigtig god løsning og en kontrakt på plads med Odsherred 

have og Anlægsservice. 

 

Denne løsning indebærer, at vores stisystem og fællesarealer i løbet af 2015 vil blive renoveret 

på en række områder. Særligt vil der ske en betydelig renovering af flere af de mindre forbin-

delsesstier til Sti C – herunder en total rydning af beplantningen, opretning af fliser så trin 

fjernes og bomme udskiftes. Udgangene til Agergårdsvej renoveres, og en stor del af gamle 

beplantninger fjernes eller beskæres hvor disse er sammengroet med skelbeplantninger. En 

række mindre renoveringer gennemføres, og der opsættes hundestandere 8 steder langs vores 

stisystem. 

 

Samtidig har vi lavet en 4-årig vedligeholdelsesaftale, så vi er sikret en god løbende vedlige-

holdelse af de grønne arealer, samt en helårlig servicering af vores nye hundestandere. 

 

Samlet set har vi fået en aftale i stand, der dækker vores behov for renoveringer og sikrer op-

retholdelse af et pænt og anvendeligt stisystem – og samtidig holder et udgiftsniveau, vi kan 

stå inde for. 

 

På opfordring fra en lang række medlemmer har vi i 2014 desuden indkøbt og opsat nye mål 

til boldspil på vores store grønne område ved vandværket. 
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Snerydning 

Vi står nu tilbage med én væsentlig udfordring i forbindelse med vedligeholdelse af vores stisy-

stem – Snerydning. Det er uomtvisteligt, at foreningen har en retslig forpligtigelse til at sikre 

snerydning af stisystemet – alternativt at ”lukke stisystemet” ved risiko for glatføreulykker.  

 

Desværre pålagde generalforsamlingen i 2014 bestyrelsen, at en ny vintervedligeholdelsesafta-

le alene måtte vedrører det fælles stisystem.  

Dette har medført, at vi i dag ikke har nogen rydningsaftale og risikerer sagsanlæg, hvis der 

sker faldskader grundet manglende vintervedligehold; Og indtil nu har vi ikke været i stand til 

at finde en forholdsmæssig økonomisk rentabel løsning.  

 

Kort sagt ser det ud til, at vi skal betale det samme eller mere for vedligeholdelse af stisyste-

met, end vi tidligere betalte for den samlede rydningsaftale; Indtil videre er det dog slet ikke 

lykkes at få en aftale i stand, idet stort set ingen professionelle har egnet udstyr til rydning på 

vores smalle stier i området.  

 

Konsekvensen er nok desværre, at vi i løbet af 2015 bliver tvunget til at indgå en forholdsvis 

omkostningstung rydningsaftale – alternativt at vi må forberede os på at skulle lukke vores 

stisystem i vinterperioder med sne og frost; med deraf følgende udgifter til skiltning e.l.  

 

Bestyrelsen vil arbejde videre med denne sag i løbet af 2015 og om nødvendigt indkalde til 

ekstraordinær generalforsamling i efteråret, hvis vi ikke kan finde en ”spiselig løsning” inden 

for det mandat generalforsamlingen har givet bestyrelsen i 2013. 

 

 

Kontingent og gebyrer 

Igen i 2014 må vi konstatere, at enkelte medlemmer har deres helt egen opfattelse af, hvad 

det vil sige at skulle betale kontingent. Vi har desværre nogle medlemmer, der øjensynligt 

syntes det er vanvittig morsomt at pålægge bestyrelsen en masse ekstra arbejde, ved ikke at 

betale kontingent. Der er i 2014 – af forskellige årsager - ikke brugt tid på disse personer, 

men først fulgt op på disse sager i løbet af februar 2015. Bestyrelsen vil i løbet af 2015 imple-

mentere de nødvendige procedurer, så opkrævninger, rykkere og evt. inkassosager bliver 

håndteret effektivt. 

 

Tilsvarende vil vi i 2015 intensivere arbejdet med at få flere medlemmer tilmeldt betalingsser-

vice. Dette vil vi dels gøre ved øget oplysning og dels er vi påbegyndt opkrævning af gebyr for 

dem, der ikke er tilmeldt betalingsservice. Opkrævningen af dette gebyr sker bagudrettet og i 

overensstemmelse med generalforsamlingens godkendelse i 2013. Det betyder i praksis, at så-

fremt betalingen ét år ikke er sket via betalingsservice, vil kontingentet det efterfølgende år 

blive pålagt et opkrævningsgebyr på kr. 35,-. Dette vil gælde alle opkrævninger – også evt. 

rykkere. Derfor vil flere medlemmer allerede i 2015 se, at deres kontingentopkrævning vil væ-

re tillagt et opkrævningsgebyr på kr. 35,-, idet opkrævningen i 2014 ikke var tilmeldt beta-

lingsservice. 

 

Enkelte medlemmer der har fået tillagt rykkergebyrer i forbindelse med rykkere for kontingent, 

har forsøgt sig med indbetaling af kontingentet, men uden betaling af rykkergebyret. Betingel-

serne er altså ens for alle, og det princip vil bestyrelsen fastholde. Manglende betaling af ryk-

kergebyrer vil blive opkrævet igen – og tillagt yderligere gebyrer. Vi kan derfor blot opfordre 

til, at medlemmerne betaler rettidigt, og så vidt muligt tilmelder sig betalingsservice, for der-

ved at undgår unødige gebyrer. 

 

Vi kan også lige så godt sige det med det samme – eller en gang til…. Bestyrelsen kan og vil 

ikke længere bruge vores fritid på at ”slås” med dårlige betalere. Der udsendes én rykker til-

lagt rykkergebyrer – herefter sendes restancer direkte til inkasso, med de deraf følgende bety-

delige meromkostninger for det enkelte medlem. 

 

Er du i tvivl, eller er der gået andet galt i forbindelse med dine betalinger til foreningen, er vi 

naturligvis altid parat til at hjælpe med at afklare sagen. 



8 

 

 

Bestyrelsens arbejde og kommunikation 

At vi har en grundejerforeningen er lovpligtigt, ligesom der er lovpligtigt for parcelejerne at 

være medlem af foreningen.  

 

Grundejerforeningen har et formål – et formål der grundlæggende handler om at varetage op-

gaver af fælles interesse – herunder at bidrage til udvikling og vedligeholdelse af det område 

vi bor i. Kravene til foreningen stiger i takt med den samfundsmæssige udvikling – en udvik-

ling der påvirker os teknologisk og kommunikativt, og stiller stadig større krav til samarbejde 

med bl.a. myndigheder. 

 

Eksempler på denne udvikling er bl.a.: 

 

 Registrering med CVR nummer og NemId.  

 Tegning af forsikringer samt registreringer og godkendelser af bestyrelsesmedlemmer 

efter nye krav fra myndigheder og banker. 

 Revidering af vedtægter til opfyldelse af nye krav fra bl.a. banker i henhold til ny lov-

givning (nye krav forventes på påkræve ændring af vores love senest i 2016). 

 Øget fokus på ændringer i lovgivning, kontraktstyring og opfølgning på anlægsarbej-

der i området, samt kommunens tiltag for overdragelse af ansvar, opgaver og om-

kostninger til borgerne. 

 Etablering af nye tidsvarende metoder for kommunikation med medlemmer, myndig-

heder, leverandører og andre interessenter, samt styring og lagring af skriftlig kom-

munikation og dokumentation – bl.a. gennem etablering af ny teknologi e-mail, 

hjemmeside, filhåndtering mv. 

 Etablering af tidssvarende løsninger for opkrævning og betalingsløsninger vedr. kon-

tingent, betaling af kreditorer mv. 

 

Denne udvikling er på mange måder også helt afgørende for, at vi kan løse foreningens mange 

opgaver på en ressourcemæssig fornuftig måde, men stiller også krav til bestyrelsesmedlem-

mernes forståelse, accept og engagement i udviklingen. En sådan udvikling kan være en moti-

vationsfaktor for nye bestyrelsesmedlemmer, hvor mange finde det mere interessant at arbej-

de med opgaver i et miljø, der udvikler sig. For nogen vil en sådan udvikling betyde, at de af-

holder sig fra at involvere sig i foreningens arbejde. Andre vil se det som et naturligt krav, at 

bestyrelsens arbejde er baseret på nutidig teknologi, hvis de skal involvere sig i foreningens 

arbejde. 

 

Bestyrelsen har i 2014 afholdt et begrænset antal møder, men i stedet haft fokus på at holde 

en løbende kontakt via telefon og mail. Bestyrelsens arbejdsopgaver er delegeret inden for en 

række ansvarsområder, og koordineres gennem løbende kontakt med formanden. For de en-

kelte bestyrelsesmedlemmer har dette også betydet en høj grad af selvstændigt ansvar for ini-

tiativ og styring af egne opgaver inden for fastlagte terminer.  

 

Desværre har 2014 også været præget af, at enkeltpersoner i bestyrelsen har været usædvan-

lig hårdt presset på ressourcerne.  

 

Især formanden har måttet tilsidesætte en række opgaver, hvilket bl.a. er gået ud over vores 

hjemmeside og informationen til medlemmerne. Som konsekvens heraf vil bestyrelsen taget 

initiativ til at undersøge mulighederne for at etableret en ny hjemmeside. Dette sker dels med 

henblik på minimering af omkostningerne til hjemmesiden, og dels med henblik på at sikre, at 

flere bestyrelsesmedlemmer kan foretage opdateringer. Desuden vil denne ændring betyder, 

at bestyrelsen fremover let vil kunne ”tilkøbe” support fra anden side, hvis dette vurderes nød-

vendigt. Samtidig vil bestyrelsen undersøge mulighederne for at vedligeholdelse af hjemmesi-

den og andre specifikke typer opgave kan overlades til frivillige udvalg e.l.). 

 

Desværre må vi samtidig konstatere, at det ikke er lykkes den generalforsamlingsvalgte kasse-

rer at løfte denne vigtige opgave tilfredsstillende. Det har derfor været nødvendigt at udsætte 
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generalforsamlingen 2015 ud over den tidsfrist, vi har i henhold til vedtægterne. Dette skyldes 

at årsregnskabet for 2014 ikke kunne fremlægges rettidigt.  

 

Vi må også konstatere, at der i starten af 2015 er et efterslæb med opkrævning af restancer, 

og enkelte medlemmer har faktisk tilgodehavende hos foreningen efter dobbelt indbetaling. 

Som konsekvens heraf har bestyrelsen valgt, at der som en enkeltstående handling skal afsæt-

tes midler til at få løst de udestående opgaver henført under Kassereren. 

 

Visse roller i bestyrelsen, og ikke mindst de tilhørende opgaver, kræver specifikke faglige 

kompetencer, som nok af og til overrasker, når man stiller op til en bestyrelse. 

 

En formand forventes at have en vis indsigt i og forståelse for lovgivning, ledelse og indsigt i 

den offentlige sektors arbejde samt kommunikative evner – både mundtligt og skriftligt. 

 

Kassereren påkræves en vis grad af faglige kompetencer for IT, bogføring og regnskab. Har 

man ikke de fornødne kompetencer til udarbejdelse af et lille finansregnskab, kan det være 

nødvendigt at tilkøbe de faglige kompetencer til at støtte kassereren. 

 

Bestyrelsesmedlemmer der skal varetage sekretæropgaver og andre skriftlige opgaver - her-

under kommunikation med kommunen eller styring af kontraktligt arbejde for foreningen – 

skal også besidde et minimum af passende faglige kompetencer. 

 

Dertil kommer, at alle medlemmer af bestyrelsen alt andet lige skal besidde en vis viden om 

nutiden kommunikationsteknologi, og de skal være parat til at bruge en mindre del af deres 

fritid på varetagelse af specifikke opgaver, møder og løbende intern kommunikation. 

 

Uanset at det ”blot” er en lille grundejerforening, er der således ofte mere arbejde end mange 

medlemmer måske går og tror – og ikke sjældent opgaver, der stiller større krav til personens 

kompetencer end man måske forventer fra starten. 

Alternativerne er, at bestyrelsen må købe sig til løsning af opgaver. Et alternativ der kan blive 

forholdsvis omkostningstungt for foreningen. 

 

Tiderne ændrer sig og der bliver ikke lettere – hverken lettere at løse de forskellige opgaver el-

ler lettere at finde frivillige. Den dag kan komme hvor en bestyrelse ”kun” er en bestyrelse, 

mens alle praktiske opgaver er noget man må købe sig til – eller henligge til små ”udvalg”, der 

besidder de specifikke kompetencer og har interessen for området. 

Det er derfor også vigtigt, at medlemmer der kan bidrag til løsning af de mange forskelligarte-

de opgaver i foreningen stiller sig til rådighed – Jo flere der bidrager med det de er bedst til, jo 

mindre arbejde for den enkelte og jo mindre udgifter for foreningen. 

 

Omvendt må vi også bare erkende, at det ikke er mange der vil bruge deres kostbare fritid på 

denne type opgaver, blot for at sikre at andre medlemmer skal betale mindre i kontingent. 

 

I løbet af 2014 har bestyrelsen optimeret vores mailkoncept og dokumentstyring mv. så data 

(Mails og filer) fremover vil være sikret tilgængelig for kommende bestyrelser, uden komplice-

rede overleveringer, papirbunker etc. 

 

At bestyrelsesmedlemmer fra tid til anden må prioritere andre opgaver end frivillige opgaver 

for fx en grundejerforening er kendt.  

Derfor ser vi det i bestyrelsen også som en vigtig opgave, at få bestyrelsesarbejdet til at fun-

gere så enkelt som muligt og med mindst muligt brug af unødige ressourcer for bestyrelsens 

medlemmer - men det kræver også, at medlemmerne spiller med. At medlemmerne betaler 

deres kontingent via betalingsservice, tilmelder sig e-mail aftalen, bruger hjemmesiden og til-

gængelige medier til at søge informationer frem for at bede bestyrelsen om information de selv 

kan hente. Og i øvrigt hjælper bestyrelsen med relevant information om hvad der rør sig i for-

eningens område – og evt. tilbyder deres assistance til diverse opgaver, der nu engang skal lø-

ses. 
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På den måde kan vi også fremover få en løbende udskiftning i bestyrelsen, så ingen behøver at 

køre ”trætte”, og ingen behøver at ”frygte” et urimeligt arbejdspres, fordi man siger ja til en 

bestyrelsespost. 

 

 

Udsigten for bestyrelsens arbejde 

Til generalforsamlingen i 2015 har Steen Lerche meddelt, at han ønsker at træde ud af besty-

relsen. Steen har siddet i bestyrelsen af flere omgange, både som formand, almindelig medlem 

og som suppleant – men reelt set har Steen været aktiv i og omkring bestyrelsen stort set lige 

siden foreningens blev etableret for omkring 45 år siden.  

 

Fremover vil vi med sikkerhed se en større udskiftning i bestyrelsen – en udskiftning der kan 

bidrage til fornyelse, og sikre at der løbende er energi til nye initiativer. Vi behøver ikke at væ-

re bange for at miste historikken – den er måske nok interessant, men slet ikke så væsentlig 

som vi engang imellem vil gøre den til. 

 

Det afgørende er, at vi sammen løfter den fælles opgave det er at administrere grundejerfor-

eningen, og varetage de fælles opgaver der nu engang følger af, at vi har valgt at bosættes os 

i dette område. Om disse opgaver så skal løftes gennem øgede kontingenter, eller vi fortsat 

kan få frivillige til at påtage sig opgaverne, vil kun tiden vise. 

 

I 2015 mangler vil nye medlemmer til bestyrelsen – hvem kan og vil optage sig nogle år med 

bestyrelsesarbejde? 

 

2016 er der formandsvalg – hvem er klar til at tage posten og tage næste skridt fremad*? 

 

p.b.v 

 

Henrik Gravesen 

Formand 

 

 

*) Eksempler på kendte og teoretisk potentielle opgaver…. 

 

- E-fakturering Kommunen 

- Godkendelse efter ”hvidvaskloven” 

- Oprettelse af ”medarbejde ID” for bestyrelsesmedlemmer 

- Kontrakt vedrørende vintervedligehold 

- Nye love for foreningen i 2015/2016 

- Ophævelse eller ændring af deklarationen 

- Omlægning fra offentlig vej til private fællesveje 

- Evt. tiltag for trafikregulering når omfartsvejen etableres  


