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Bestyrelsen for Hornsved Grundejerforening 
  

Praktisk information 
 

 Telefon  Telefon 
    
Formand:  Rådhuset:  
Tina Theilgaard 2442 1256 Torvet 1, 3600 Frederikssund                      4735 1000 
Sommerhus: Hjortevej 47  www.frederikssund.dk  
E-mail: formand@hornsved-grundejer.dk   
  Vand & Tømningsordningen:  
Næstformand samt Hegn og Hæk:         4057 3743 Frederikssund Forsyning                             8888 7200 
Dennis Møller-Andersen                           Marbækvej 2, 3600 Frederikssund  
Sommerhus: Bellisvej 10  www.frederikssundforsyning.dk  
E-mail: hegn@hornsved-grundejer.dk    
  Skorstensfejermester:  
Fællesarealer og veje: 
Jean Jensen 
Sommerhus: Alholmvej 37 
E-mail: veje@hornsved-grundejer.dk 

 
4040 6217 

Søren Bryde  
Møllevej 619, Jægerspris 
www.skorstensfejermester.dk    

 4753 1912 

  
Håndkøbsudsalg: 

 
   
Dræn: 
Kristian Georg Madsen  
Sommerhus: Markstien 8 
E-mail: draen@hornsved-grundejer.dk 

 
2217 8127 

Dagli`Brugsen 
Krakasvej 1A, Kulhuse                                

  4753 0185 
 

  
Ørsted: 

 
 

 
Preben Byberg 
Sommerhus: Gøgevej 24 
E-mail: draen@hornsved-grundejer.dk 
 
Hjemmeside og blad: 
Johnny Thomas Holst 
Sommerhus: Nattergalevej 6 
E-mail: blad@hornsved-grundejer.dk 

 
2947 0284 

Kundeservice 
Nesa Allé 1, 2810 Gentofte 
www.orsted.dk                 
 
Nærmeste politimyndighed: 

 7210 2030 
 

 
5138 0710 

Frederikssund Politistation   
Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund 

 4731 1448 

 

 
 
Administration 
(ejerskifte/kontingent/regnskab): 
Herbst Thoregaard Advokater 
Ny Østergade 7 
3600 Frederikssund 
Telefon: 4736 0025 
E-mail: ma@vtc.dk 
 
 
 
 
 
Hjemmeside: 
www.hornsved-grundejer.dk 
Her er opdateret information om 
foreningen. 
 

 
 

Jægerspris lægecenter: 
Parkvej 3 A, 3630 Jægerspris                           4753 2222 
www.jægerspris-lægecenter.dk 
 
 
 
Hornsvedbladet:     
Udsendes gratis til alle grundejerforeningens 
medlemmer og vejbidragsydere. Andre kan tegne 
årsabonnement på bladet ved at henvende sig til 
foreningen. 
 
 
Bladet kan i øvrigt erhverves for 40 kr. 
 
Redaktionen af næste blad afsluttes den 1/2, 2020 
 
Tak til bladets annoncører for at hjælpe med at dække 
omkostningerne til bladet. 
 
Ansvarshavende redaktør: Tina Theilgaard 
 
 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

http://www.frederikssund.dk/
http://www.skorstensfejermester.dk/
http://www.hornsved-grundejer.dk/
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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

i  Hornsved Grundejerforening 
 

I henhold til vedtægternes § 6 
indkaldes til ordinær generalforsamling i Hornsved Grundejerforening: 

 
 

Søndag, den 28. april 2019 kl. 11.00 
 

i Skovens forsamlingshus, Bautahøjvej 2 C, Skoven, 3630 Jægerspris  
  

Fra kl. 10.00 til kl. 11.00 vil der blive serveret gratis morgenmad, hvor medlemmer kan få mulighed 
for en snak med bestyrelsen.  
  

Dagsordenen for generalforsamlingen følger vedtægterne:  
  

1. Valg af dirigent.  

2. Godkendelse af dagsorden.  

3. Nedsættelse af stemmeudvalg.  

4. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra nedsatte udvalg.  

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.  

6. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent.  

7. Indkomne forslag.  

  

Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægterne § 12 stk. 6 således:  
  

”Græsrabatterne må ikke bruges til oplag af nogen art, dog må der midlertidigt parkeres 
indregistrerede køretøjer. Trailere, campingvogne og lignende må kun placeres på 
græsrabatterne, hvis de er koblet til et indregistreret køretøj. Beplantninger må ikke ske 
på græsrabatterne og porte og låger skal indrettes således, at de ikke åbner udover 
græsrabatterne.”  

  

og vedtægternes § 12 stk. 7 således:  
  

”Enhver form for husdyrhold skal overholde gældende lov og forskrifter og må under alle 
omstændigheder ikke ved støj, lugt, tiltrækning af skadedyr eller lignende være til gene for 
naboer og personer, der lovligt opholder sig i området. Der må ikke drives nogen form for 
erhvervsmæssigt dyrehold såsom hundekennel.”  

  

8. Valg:   

Tina Theilgaard (formand) – er ikke på valg.   
Dennis Møller-Andersen - er på valg og modtager genvalg.  
Johnny Thomas Holst – er ikke på valg.  
Preben Byberg – er på valg og modtager genvalg.   
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Kristian Madsen – er på valg og modtager genvalg.  
Jean Jensen  - er ikke på valg.   
Finn Andersen er udtrådt af bestyrelse. Valg af nyt bestyrelsesmedlem for en 1 årig 
periode.  
  

Bestyrelsessuppleant Eva Andersen er udtrådt af bestyrelsen. Valg af 2 
bestyrelsessuppleanter for en 2 årig periode.   
  

Revisor Finn Regil Christensen er på valg og modtager genvalg.  
Valg af ny revisor. Revisor Jørgen Adsersen er ikke på valg, men ønsker at fratræde.  
Revisorsuppleant Karsten Nielsen er på valg og modtager genvalg.   
  

 9.  Eventuelt.  
  

Alle medlemmer der har betalt kontingent har adgang til generalforsamlingen. Vejbidragsydere 
har ikke adgang/stemmeret. Der henvises i øvrigt til vedtægternes § 7 stk. 1-6:  
  

Stk. 1  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Medlemmer, 

der er i  

  

  

restance med kontingent, har ikke adgang til generalforsamlingen.  

Stk. 2  Stemmeberettiget til generalforsamlingen er kun medlemmer af 

grundejerforeningen  

  

  

med én stemme pr. parcel.   

Stk. 3  Alle afstemninger samt valg foregår ved håndsoprækning, medmindre 

bestyrelsen   

  

  

eller et flertal af medlemmerne forlanger skriftlig afstemning.  

Stk. 4  

  

Vedtagelse af beslutninger kræver almindeligt stemmeflertal.  

Stk. 5  

  

Til vedtægtsændringer kræves mindst 75% af de afgivne stemmer.   

Stk. 6  Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan 

medbringe mere end  

  3 fuldmagter.  

  

I henhold til vedtægternes § 6 stk. 2 sker indkaldelse af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel 
ved bekendtgørelse i medlemsbladet. – På generalforsamlingen vil der ikke blive uddelt yderligere 
dagsorden, regnskab og budget, hvorfor det henstilles, at medlemmerne medbringer 
medlemsbrevet.  
  

Med venlig hilsen   

Bestyrelsen   
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Kom til fælles morgenmad: 
 

I lighed med tidligere år vil der være gratis morgenmad fra kl. 10-11 før 
Generalforsamlingen den 28/4. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne vil være til stede ved de forskellige borde, og i år er der 
intet specielt tema, men vi vil samle ideer og input, klager og ros ind ved hvert bord 
og gå videre med de emner, I som grundejere finder interessante. Der vil selvfølgelig 
også være mulighed for at komme med disse input under eventuelt, hvis man ikke 
har mulighed for at komme til morgenmaden. 
 
Der vil også som sidst være indcheckning ved indgangen til Skovens Forsamlingshus. 
Evt. fuldmagter skal afleveres her, og ligeledes uddeles stemmesedler, hvis behov 
herfor.  
 
 
 



RealMæglerne Staal & Nöhrlind ApS
Ejendomsmæglere / Roskildevej 3 A / 3600 Frederikssund 

Tlf. 7199 3600 / 3600@mailreal.dk / realmaeglerne.dk/3600

At sælge sin bolig er en tillidssag. Derfor prioriterer vi det 
personlige engagement fra ejendommen sættes til salg til 
den er solgt.

Vil du vide, hvad din bolig er værd på dit lokale boligmarked, 
så kontakt os for en gratis salgsvurdering. 

RealMæglerne
Staal & Nöhrlind
Fra til salg           solgt →



Vi har salgsværktøjerne i orden
Guldkøbere®

Hos RealMæglerne har vi et stort landsdækkende køberkartotek 
med seriøse købere, og du behøver kun én, der vil sætte pris på 
dit hjem.

RealMatch
Digitalt salgsværktøj, der i snit sælger din bolig 17% hurtigere 
end den gennemsnitlige salgstid på andre boliger på markedet.

RealSyn
Et uddybende tillæg til din tilstandsrapport, der skaber overblik 
og tryghed i beslutningsfasen og dermed fremmer salget af din 
bolig.

RealMæglerne Staal & Nöhrlind ApS
Ejendomsmæglere / Roskildevej 3 A / 3600 Frederikssund 

Tlf. 7199 3600 / 3600@mailreal.dk / realmaeglerne.dk/3600
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BESTYRELSENS BERETNING FOR 2018 

 
Bestyrelsen har haft et aktivt og godt arbejdsår! Desværre udtrådte Finn af bestyrelsen grundet 
fraflytning fra området og ligeledes hans kone, som var suppleant. Derfor indledes den skriftlige 
beretning med en stor opfordring til at blive en del af os i bestyrelsen: Stil op til 
generalforsamlingen – vi har det både sjovt og hyggeligt, samt beskæftiger os med mange 
spændende emner og områder. Bestyrelsen holder i snit møde hver anden måned, derudover er 
der div. udvalgsopgaver og spotmøder- og så holder vi både en grill- og julefrokost! 

Vi får ofte henvendelser fra grundejerne, og det er vores opfattelse, at det går godt i området, og 
at det gode naboskab vokser stille og roligt. Vi har haft et godt samarbejde med eksterne 
samarbejdspartnere om diverse projekter i området, og vi synes, at samarbejdet med vores 
administrator er både aflastende og professionelt. 
 
Økonomi 
Vi kan for 2018 fremlægge et godt regnskab i god tråd med vores ønske om at have en sund 
økonomi således, at vi i videst muligt omfang kan modstå uventede hændelser. Som det fremgår, 
kommer vi ud af året med et overskud på kr. 356.696 mod kr. 222.764 året før, hvilket vil sige at 
vores egenkapital nu er kr. 1.403.009. Som det også fremgår, har vi været forskånet for større tab 
og i det hele taget uventede udgifter. Vi skal selvfølgelig ikke være en sparekasse og slet ikke i 
tider med negativ rente, men vi ved der hurtigt kan komme større udgifter til fx veje og især dræn. 
 
Hjemmeside/IT 
Foreningens hjemmeside bliver fortsat flittigt brugt, og ikke overraskende er det særligt i 
sommerperioden, at der er mange besøgende.  

I løbet af året har bestyrelsen informeret om alt fra vores fælles regler om græsslåning, over status 
på vedligehold af dræn og høring om gravearbejde i forbindelse med datakabel. 

I det forgangne år er virksomheden bag hjemmesiden blevet solgt, og serviceniveauet forringet. 
Derfor vil bestyrelsen flytte hjemmesiden til anden leverandør. Målet er samtidig at sikre, at 
hjemmesiden kan vedligeholdes uden IT-kompetencer, så bestyrelsen kan sammensættes uden 
skelen til dette. 
 
Fællesarealer 
Jean overtog området i sommer, da Finn, der var udvalgsformand, stoppede i bestyrelsen. 
Der er blevet opsat affaldsstativer tre steder på vores fællesarealer. Det har vist sig at være en god 
ide, idet det har begrænset antallet af henkastede hundeposer på vores strande betydeligt. 
 
Derudover er der på Strandvejen (v. Højen) blevet fældet tre store popler og et enkelt vildt 
kirsebærtræ, som var til gene og til dels fare, idet der var gået råd i stammen på et af træerne. 
Bestyrelsen vil, når der er kommet blade på træerne, tage stilling til om der skal fældes yderligere i 
området. Bestyrelsen holdning er dog, at hvis ikke træerne på vores fælles arealer er direkte 
farlige, eller står meget i vejen, så får de lov at blive stående. 
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Af kommende initiativer i 2019, kan nævnes er der nedsat et ”skilte udvalg”, der skal udarbejde et 
oplæg til nye skilte på vores fælles arealer, og at vi igen skal have set på behovet for rydning af 
rynkeroserne på strandarealerne. 
 
Vejene 
Vi har i det forløbne år fået lagt nyt asfalt på Fjordstien og repareret de værste revner/huller i de 
øvrige veje, og vi har i den forbindelse været i kontakt med flere grundejere om at få fældet eller 
rodskåret træer på deres grunde, som ødelægger vores fælles asfalt. Det er lykkedes langt hen ad 
vejen at få de berørte grundejere med på dette - der er et par stykker, som vi taler med endnu, 
men det regner vi med, at vi får løst i foråret 2019. 
 
Vi har nu kig på et stykke af Rylevej (ca. 200 m) som pga. af rodskud nu trænger til at blive fræset 
op for at lægge ny asfalt på.  
 
Der har det forløbne år desværre været et par sager omkr. ejerskab/brugsret at vores fælles veje. 
Den gamle Tangsamlersti - fra Fjordstien og ned til stranden - var pludseligt blokeret af store sten, 
så bl.a. både ikke kunne trækkes ned til vandet, men ikke mindst at de parceller der har indkørsel 
fra stien, også var forhindret i at komme frem til deres parceller i bil. Dertil kommer, at 
redningskøretøjer ikke ville kunne komme frem.  
 
Da vedkomne grundejer mente at have ret til at spærre stien, da den lå på vedkomnes grund, 
måtte vi gå til kommunen for at få afgjort tvisten. 
 
Som det ligger nu, har kommunen, og statens vejdirektorat givet grundejerforeningen ret, men 
grundejeren har anket afgørelsen, så vi må se hvad det endelige udfald bliver. Vi regner med 
medhold og øvrig information vil blive anført på hjemmesiden. 
 
Vi skal dog i den forbindelse gøre opmærksom på, at ligegyldigt hvor mange skilte evt. grundejere 
opsætter om privat vej, og pile hvad vej man skal gå for at komme til stranden v. Fjordstien, så har 
vi alle ret til at gå, cykle, og køre i bil på Tangsamlerstien, dog selvfølgelig med hensyntagen til 
ejerne i området, og det er selvklart, at man ikke må gå ind på grundene i området, men skal holde 
sig til stierne.  
 
Der er også i området tvister om hegnspæle, vejbredder m.v. – men alt håber vi afgøres i 
mindelighed og uden yderligere gener naboerne imellem. 
 
Vi har også måtte gribe ind omkr. ulovlig campering på en af vores veje. Dette blev løst forholdsvis 
hurtigt. Vi må i den forbindelse igen minde om, at de grønne rabatter er vores fælles arealer, og 
må derfor ikke bruges til permanent opbevaring eller parkering af campingvogne, kassebiler, mv. 
 
Der bliver nogle gange kørt temmelig stærkt på vores veje. Vi har i bestyrelsen diskuteret, hvad vi 
kan gøre for at få os alle sammen til at overholde de hastighedsgrænser, som vi nu en gang 
demokratisk har vedtaget for området. Vi er kommet frem til, at for at belyse hvor stort problemet 
egentligt er, vil vi opsætte hastighedsmålere i en periode på 7-14 dage i foråret på vores 
”hovedveje”: Hjortevej, Alholmvej, Isefjordvej og muligvis også Strandvejen og Rågevej, og ud fra 
det resultat vi kommer frem til her, vil vi på næste generalforsamling fremlægge forslag til evt. 
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hastighedsdæmpende foranstaltninger i området. Vi har foreløbigt udskiftet de gule vejskilte med 
rød/hvide vejskilte, så de fremtræder som de øvrige skilte i byen. 
 
Dræn 
2018 og begyndelsen af 2019 har heldigvis været meget lidt dramatiske. Det skyldes især den 
meget tørre sommer og ligeledes tørre efterår. 
 
Hvad har vi så arbejdet med i drænudvalget? Jo, vi har blandt andet haft fokus på udskiftninger og 
opretninger af dræn og brønddæksler. Opretning af dræn har været i fokus, især fordi rødder fra 
træer vokser ind i dem. Vi opfordrer meget til, at grundejerne er opmærksomme på at fælde/ 
rodbeskære træer, der står i nærheden af drænene. 
 
Et særligt problem vi arbejder med, er at sørge for at de 3 drænudløb ud til Isefjorden fungerer 
optimalt. Her drejer det sig især om problemer med indvækst (træer, buske) i dræn samt 
oversvømning og dermed tangproblemer i forbindelse med oversvømning af drænene. 
 
En meget kort orientering, men derfor vil vi meget gerne bede jer i grundejerforeningen om at 
holde jer orienteret på foreningens hjemmeside. Vi gør hvad vi kan for at holde jer opdateret. 
 
Hegn & Hæk 
Udvalgets aktiviteter ligger naturligt nok mest i forårs- og sommer månederne. De to 
besigtningskørsler i området i år har haft fokus på oversigtsforholdene i vores vejkryds.  
Kørslerne gav kun anledning til få (ca. 30) henstillinger til nogle grundejere om at få 
beskåret/klippet på deres hjørnegrunde. 
 
Lang de fleste grundejere følger henstillingen fra foreningens bestyrelse om at få klippet og 
beskåret i nødvendigt omfang og heldigvis for det. 
 
Der findes dog grundejere, som gennem flere år, helt har ignoreret bestyrelsens henvendelser, så 
det blev i år nødvendigt at overgive nogle sager til Vejmyndighederne i Frederikssund Kommune, 
som herefter tog affære. 
 
Oversigtsforholdene skal være i orden, da vi jo har almindelig vigepligt (højrevigepligt) i hele vores 
område, hvilket ikke alle brugere af vores veje er opmærksomme på, når man med for stor fart 
kører ad de store gennemgående veje, Isefjordvej, Bakkevej, Alholmvej og Hjortevej. Det gamle 
udtryk i den gamle færdselslov omkring "forkørselsret" gælder ikke mere, så vær meget 
opmærksom, og overhold den almindelige højre vigepligt og en passende lav fart. 
 
I 2019 vil det stadig være oversigtsforholdene der er i fokus, så kig kritisk på beplantningerne på 
hjørnegrundene. 
 
Afslutning 
Vi vil gerne benytte lejligheden her til at takke alle, der er med til at understøtte foreningens 
arbejde: annoncører, samarbejdspartnere, Frederikssund Kommune, entreprenører, lokale 
forretninger m.fl. Vi glæder os til fortsat godt samarbejde med jer i lokalområdet! 
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Vi glæder os også alle i bestyrelsen til at møde så mange som muligt af grundejerne søndag den 
28/4 og få sparring på vores arbejde. Det er årets vigtigste dag for foreningen, der sikrer, at vores 
dejlige sommerhusområde kan vedligeholdes, udvikle sig, føles sikkert og danne rammen om det 
allervigtigste: vores fælles sommerhus liv. Stå op, mød op og stil op til generalforsamlingen, der er 
foreningens øverste myndighed. Vi ses! 
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Slaget på Isefjorden 
Hvis man havde stået og nydt udsigten ud over fjorden den 29. august 1943, så ville man have 
været vidne til en næsten glem krigshandling i Danmark.  
 
Et af Danmarks kraftigste krigsskibe lå i Holbæk havn, da det fik melding om, at tyskerne ville 
beslaglægge den danske flåde. Besætningen havde tilsyneladende ikke til sinds at overlade skibet 
til tysk krigstjeneste, og bevægede sig i høj fart mod fjordmundingen med håb at nå det neutrale 
Sverige.  
 
Besættelsesmagten fik dog øje på skibet ved Hundested og dirigerede Stuka-bombefly til at 
angribe med maskinkanoner og bomber, der ramte nær skibet. 4 sømænd blev såret og en døde 
senere af sine sår. Det stod klart, at det ikke ville være muligt at nå Sverige.  
 
Plan B var at grundstøde skibet et vanskeligt tilgængeligt sted syd for Nykøbing Sjælland. Skibet 
blev grundsat, og besætningen lod vandet stømme ind af bundventilerne, mens de kastede våben 
og andet udstyr over bord. Besætningen blev siden interneret af tyskerne. 
 
Siden blev skibet hævet, repareret og indsat som tysk skoleskib. I krigens sidste dage stod det 
klart, at skibet snart ville falde i hænderne på russerne eller de allierede, da selv havnene ved Kiel 
ikke længere var sikre. Så denne gang var det den tyske besætning, der sank skibet, der dermed 
led en krank skæbne for anden gang.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

  
  

 
  



  

Hornsved Grundejerforening 
CVR 157 88011 

Ny Østergade 7,2 
3600 Frederikssund 

Årsrapport for 2018 
12. regnskabsår 

 

Årsrapporten er fremlagt og godkendt 
på foreningens ordinære generalforsamling 

den 28. april 2019 

 
 

Dirigent 

Indholdsfortegnelse 
 

Administrator- og bestyrelsespåtegning 

Resultatopgørelse 

Balance 

Noter 

Administrator- og bestyrelsespåtegning 

Undertegnede har aflagt årsrapport for Hornsved Grundejerforening. 
 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt 
foreningens vedtægter. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2018 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. 
december 2018. 

 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af 
foreningens finansielle stilling. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 

Frederikssund, den  7/3-2019 

 
Administrator 
Jens Thoregaard 

Administrator 

 
Bestyrelse 
Tina Theilgaard (formand) Dennis Møller-Andersen Jean Jensen d 

Johnny Thomas Holst Preben Byberg Kristian Madsen 
 
 

 

 



  

Resultatopgørelse  

  
 

Note 

 

2018 
kr. 

  

2017 
kr. 

Indtægter 1 1.056.155 
 

1.083.972 

Øvrige indtægter 2   12.305     11.244  

Indtægter i alt    1.068.460     1.095.216  

Honorar 3 -56.300 
 

-56.030 

Hornsved Bladet 4 -23.918  -36.769 

Vedligeholdelse 5 -507.620  -642.805 

Administrationsomkostninger 6   -115.951                    -133.844  

Omkostninger i alt    -703.789     -869.448  

Resultat før finansielle poster 
 

  364.671  
 

  225.768  

Finansielle omkostninger (renter) 
 

  -7.975  
 

                     -3.005  

Finansielle poster, netto    -7.975                        -3.005  

Årets resultat      356.696    222.764  

 

 
Balance 31. December 2018 

 

Aktiver 

 

Note 
2018 

kr. 
2017 

kr. 

Andre tilgodehavender (tab)  
 

   2.955    28.244  

Tilgodehavender     2.955    28.244  

Likvide beholdninger 
 

  1.415.012    1.094.455  

Omsætningsaktiver 
 

  1.417.967    1.122.699  

Aktiver 
 

  1.417.967    1.122.699  

 
 

Balance 31. December 2018  

 

Passiver 

 

Note 
2018 

kr. 
2017 

kr. 

Egenkapital 7    1.403.009    1.074.557  

Anden gæld 8    14.958     48.142  

Kortfristede gældsforpligtelser      14.958     48.142  

Gældsforpligtelser 
 

    14.958    48.142  

Passiver 
 

     1.417.967    1.122.699  



  

         2018 (kr.)  2017 (kr.) 

 
1. Nettoomsætning 
Kontingent administration 

 
204.420 

 
104.646 

Vejbidrag/vedligeholdelse 710.815 837.365 

Dræn og fællesarealer 102.200 104.625 

Hornsved Bladet 25.550 26.156 

Annonceindtægter bladet   13.170                       11.180  

   1.056.155    1.083.973  

2. Øvrige indtægter 
Gebyr ved salg 

 

 

0 

 

 

3.500 

Renteindtægter 85  

Tidligere afskrevne krav 7.083  

Rykkergebyrer   5.137    7.744  

   12.305    11.244  

3. Honorarer  
Bestyrelseshonorarer 

 

 

52.700 

 

 

46.097 

Honorar revisorer 3.600 3.600 

 Diverse           0       6.333  
   56.300    56.030  

 

   4. Hornsved Bladet 
Trykning 9.780 19.688 

Porto, bladet 14.138                        13.242 

Øvrige blad omkostninger 0 3.839 

Diverse udgifter   0            0  

   23.918    36.769  

 

5. Veje, dræn, hegn, hæk og fællesarealer: 
Vedligehold veje 

 

 

332.387 

 

 

485.576 

Vedligehold dræn / kloak 127.016 54.025 

Vedligehold fællesarealer 44.857 39.069 

Bautahøjens Vejlaug 3.360 1.680 

Kystsikring              0                       62.455  
   507.620    642.805  

 

 

6. Administrationsomkostninger  

Gebyrer (bank) 442 2.368 

Porto 2.107 717 

Forsikringer 3.327 2.105 
 

Småanskaffelser 0         0 

Mødeudgifter 3.456                        2.799 

Generalforsamling 10.243                       16.251 

Administrator og Regnskabsservice  75.000 77.300 

Advokatbistand 0                        11.582 



  

 2018 (kr.) 2017 (kr.  

Gaver 600 1.600 

Hjemmeside 3.188 3.038 

Aviser, reklamer m.m. 0 250 

Kontorartikler 955 2.011 

Tab af adm.bidrag (inkasso) 2.955 0 

PBS udgifter 10.127                       10.308 

Tab medlemmer 3.154 692 

Befordringsudgifter 396 556 

Diverse udgifter 0 2.267 

Ekstra ordinære adm. Udgifter   0              0  

   115.951    133.844  

7. Egenkapital 
Saldo primo                                         1.074.556 

Minus tab tidligere år                              28.243 

 

 

                                                       1.046.313 

 

 

851.792 

Årets tilgang   356.696    222.764  

Saldo ultimo   1.403.009                 1.074.556  
 

8. Anden gæld 
Skyldige omkostninger 

 
       14.958 

 
11.123 

Forudbetalinger      985 

Skyldige udgift                            36.034  
    14.958    48.142  
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HERBST
THOREGAARD

Hos os får du kvalitet, 
punktlighed, effektivitet og 

god service til et fast,
lavt og moderne salær!

* inkl. moms, ekskl. dokumentation, 
fotograf og eventuelle el. energi- og 

tilstandsrapporter.

Andelsbolig  40.000.-
Ejerlejlighed   50.000.-
                 Villa  60.000.-

Lad os gøre din 
boligdrøm til virkelighed...

Du kan altid tage en snak med os, 
hvis du overvejer at købe eller sælge bolig.
Måske drømmer du bare om at fl ytte....

Vi kan hjælpedig med de fl este spørgsmål 
om køb og salg. 

Naturligvis tilbyder vi en gratis salgsvurdering af 
din nuværende bolig og har som landets eneste 
ejendomsmægler en advokat med i pakken.

fotograf og eventuelle el. energi- og 
FAST 
LAVT SALÆR

Bestil en gratis og uforpligtende salgsvurdering

Drømmer du om at sælge din bolig?



Budget 2020 Hornsved Grundejerforening  
- CVR 157888011 

 

    
   

INDTÆGTER   
   

    2018 2019 2020 
  

Realiseret Budget Budget 

Administration 1020 medlemmer 204.420 204.400 204.000 

Vejbidrag 1020 medlemmer 
 

675.010 674.520 673.200 

Vejbidrag 7 medlemmer 
 

4.620 4.620 4.620 

Vejbidrag 75% - 64 medlemmer 31.185 31.185 32.175 

Dræn og fællesarealer - 1020 
medlemmer 

102.200 102.200 102.000 

Hornsved Bladet - 1020 
medlemmer 

25.550 25.550 25.500 

Annonceindtægter bladet 
 

13.170 7.000 7.000 

Skovens Forsamlingshus 
 

20 20 20 

Renter og gebyrer 
 

12.305 0 0 

I alt indtægter 
 

1.068.460 1.049.495 1.048.51
5      

UDGIFTER   
   

     

Hornsved Bladet   
   

     

Div. Hornsved bladet 
 

0 1.000 1.000 

Trykning  
 

9.780 21.000 21.000 

Porto, distrubation 
 

14.138 19.000 19.000 

Diverse bladet 
 

0 5.000 5.000 

I alt  
 

23.918 46.000 46.000 
     

  



Udgifter veje, dræn, hegn, hæk og 
fællesarealer. 

   

     

Vedligehold veje 
 

332.387 698.000 648.000 

Vedligehold dræn / kloak  
 

127.017 150.000 200.000 

Vedligehold fællesarealer 
 

44.856 29.000 29.000 

Bautahøjens Vejlaug 
 

3.360 2.000 3.360 

I alt  
 

507.620 879.000 880.360 
     

Udgifter, administration og 
bestyrelseshonorarer 

   

     

Honorar formanden 
 

18.700 18.700 18.700 

Honorar dræn 
 

7.000 7.000 7.000 

Honorar hjemmeside 
 

6.000 6.000 6.000 

Honorar næstformand 
 

2.000 2.000 2.000 

Honorar hæk og hegn 
 

7.000 7.000 7.000 

Honorar fællesarealer 
 

6.000 6.000 6.000 

Honorar veje  
 

6.000 6.000 6.000 

Honorar revisorer 
 

3.600 3.600 3.600 

I alt 
 

56.300 56.300 56.300 
     

     

  



SIDE 2  
 

2.018 2.019 2.020 
     

Administrator  
 

75.000 75.000 75.000 

Gebyrer (bank) 
 

441 1.000 1.000 

Porto 
 

2107 4.000 4.000 

Forsikringer 
 

3.327 3.000 3.500 

Mødeudgifter 
 

3.456 2.000 4.000 

Generalforsamling 
 

10.243 6.000 12.000 

Advokatbistand (inkasso) 
  

15.000 15.000 

Gaver 
 

600 2.000 2.000 

Hjemmeside 
 

3.188 5.000 10.000 

Kontorartikler 
 

955 
 

2.000 

Tab af adm.bidrag 
 

6109 0 0 

PBS udgifter 
 

10.126 12.000 12.000 

Befordringaudgifter 
 

396 2.000 2.000 

Diverse  
 

0 2.500 2.500 

Renteudgifter 
 

7.974 1.000 8.000 

I alt 
 

123.925 130.500 153.000 
     

2019 BUDGET ER VEDTAGET MED FØLGENDE 
OPKRÆVNING: 

  

     

Administration 
 

200 
  

Hornsved bladet 
 

25 
  

Vejbidrag 
 

660 
  

Dræn og fællesarealer 
 

100 
  

I alt  
 

985 Fuldt medlemskab - 1022 
     

Vejbidrag 100% 
 

660 100% - 7 medlemmer 

Vejbidrag 75 % 
 

495 75% - 63 medlemmer 
     



Bestyrelsen bemærker, at 2 medlemmer er udtrådt i 2018 så medlemmer med 
fuldt med- 
lemsskab fra 01-01-2019 tæller 1020 medlemmer. Vejbidragsyder med 75% 
medlemskab 
udgør 01-01-2019 64 medlemmer.  

   

     

Bestyrelsen foreslår uændrede 
opkrævning i 2020:  

   

     

Vejbidrag budget 2020 
  

709.995 
 

Budgetterede udgifter 2020 
  

648.000 
 

Bestyrelseshonorar 2020 
  

6.000 
 

Overskud/hensættelse  
  

55.995 
 

     

Øvrige indtægter budget 2020 
  

338.520 
 

Øvrige udgifter budget 2020 
  

487.660 
 

Underskud / hensættelser 
  

149.140 
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Vi kender det alle. Træet har 
været i familien i mange år, og 
man har mange gode minder. 
Nu er det vokset os over 
hovedet, og der er stor risiko 
for at træet vælter i næste 
storm – ned over huset!! 
Spar Jer selv for bekymringer. 

Ring til TOPTRÆ 
Vi klarer alle opgaver inden for 
træfældning, topkapning og 
fjerner risikofyldte, besværlige 
træer af enhver slags. Vi er 
fuldt uddannede træklatrere 
og selvfølgelig fuldt 
forsikrede….  
for din sikkerhed. 

Den særlige Isefjord 
Vidste du, at Isefjorden er Danmarks 
næststørste fjord? Den 35 km lange og 305 km2 
store fjord er en såkaldt tærskelfjord, hvor den 
indre del er betydeligt dybere end den ydre del 
ved Hundested og Rørvig. Her er inedløbet til 
fjorden 4 km bredt. 
 
Fjorden er i gennemsnit 5-7 meter dyb med en 
største dybde på 17 meter på vestsiden af Orø. 
Kulhusrenden ved nordspidsen af Hornsherred 
er 15-16 meter dyb. 
 
Der er flere bud på oprindelsen til navnet 
Isefjorden. Gyldendals Den store Danske 
melder dog, at navnet Isefjord kendes fra 1200-
tallet som Ysefiorth, af *Isi 'den (tidligt) 
isfyldte'. 
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Vand og dræn i Hornsved 
Gennem historien ser vi en tydelig sammenhæng imellem Kulhuse, Hornsved og 
afvandingsproblemer. Et kort fra 1707 (nedenfor) viser, hvordan området var dækket af søer, 
moser og diverse vandløb. Ja allerede dengang havde man problemer med vand på jordene.  
De der ikke havde sandjorde men derimod vand på markerne og i skovene, måtte derfor gå i gang 
med at etablere dræn; både åbne og lukkede dræn. Jægerspris slot gik tidligt i gang med at dræne 
deres jorde, og efterhånden så de vand- og sandlidende gårdejere muligheder for at udstykke 
deres lidende jorde. Så der blev udstykket, især i 1950érne og -60érne. Det medførte, at mange af 
de udstykkede grunde skulle drænes.  
 

 

Men hvorfor nu al denne historiske gennemgang af Hornsved og Kulhuses vandproblemer?  
Jo, for så kan vi nærme os de opgaver og problemer, som vi har i vores grundejerforening. 
Lukkede dræn, der blev anlagt for mere end 50 til 60 år siden, har også en udløbsdato. Dette kan til 
dels skyldes, at underlaget forskyder sig, så dræn knækker over, at drænhistorier bliver glemt, så 
man ikke længere ved hvor dræn ligger, når der bl.a. bygges sommerhuse eller etableres andre 
foranstaltninger. Vi skal her bemærke, at det er vores erfaring, at kort ikke nødvendigvis ikke er 
samstemmende, heller ikke i f.t. Frederikssund Kommunes kort. 
Mange af de gamle dræn er lavet i enten ler eller beton, og vi har fundet eksempler på, at disse 
dræn er revnet og dermed utætte (se ovenfor).  
 
Træers indvækst i drænene. 
Da Grundejerforeningens sommerhuse blev etableret, blev de bygget på stort set bar mark. Stille og 
roligt beplantede sommerhusejerne deres grunde, og selvsåede træer fik måske lov til at fæste rod. 
Nu er mange af disse træer blevet store, og mange af dem står tæt på foreningens dræn. 
Konsekvenserne kan være, at dræn tilstoppes med trævlerødder fra disse træer, og i yderste 
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konsekvens kan det blive nødvendigt at grave drænet op. Det er især pil, birk, el og poppel der kan 
være problematiske. Generelt er det vores indtryk, at fyr og gran ikke volder så store problemer 
hvad angår indvækst, hvorimod birketræer er mere vanskelige. Det vi i fællesskab kan gøre, er at 
være opmærksomme på, om der er dræn(dæksler) og dermed dræn ved vores matrikler. Desuden 
kan vi sørge for, enten at rodbeskære træerne eller at fælde dem. At fjerne trævlerødder fra vores 
dræn er en stor udgift. 
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Kronprinsesse Marys Bro bliver færdig i år 
Nu er alle 492 segmenter til brodækket på Kronprinsesse Marys Bro støbt på fabrikken i Polen, og 
det allersidste segment bliver efter planen monteret omkring påske. Broen kan efter planen 
krydses af trafikanter i slutningen af i år og vil forventeligt tage noget af presset fra den gamle bro. 
 
På trods af lokal modstand bliver broen en betalingsbro: 

Køretøjer op til 3500 kg: 14 kr. Køretøjer over 3500 kg: 41 kr. Motorcykler: gratis. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

www.hornsved-grundejer.dk 
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