
HGF  mundtlig beretning, generalforsamling 2022 

 

Kære alle sammen! 

 

INDLEDNING 

TAK fordi I kom, det betyder meget for os i bestyrelsen! Der er intet vi 

hellere vil, end i dialog med jer. Om arbejdet i udvalgene, om fremtiden for 

vores sommerhusområde, og om hvordan vi alle sammen kan trives bedst 

muligt sammen med vores – nogle gange vidt forskellige - ønsker og visioner 

for både vores eget sommerhus og for hele vores fælles område.  

I løbet af de sidste seks år, hvor jeg har arbejdet i bestyrelsen, er opgaverne 

ikke blevet færre. Til gengæld er møde-, debat- og arbejdslyst hos både 

bestyrelse og suppleanter blevet endnu større, heldigvis. Vi har gode debatter 

om alle mulige aspekter af bestyrelsesarbejdet, men må også ofte fortælle 

grundejere, der ønsker dette eller hint, at det altså IKKE omfattes af vores 

arbejdsområder, og at det enten er kommune, politi eller en helt tredje part, 

som de må rette henvendelse til, fx regler om trafikale forhold, 

uoverensstemmelser med naboer om skel, beplantning med m.m. 

Langt de fleste henvendelser foregår i mindelighed – og her er vi i 

bestyrelsen glade for, at vi tog beslutningen om ikke at lave en åben DEBAT 

facebook side – men der er også episoder, vi sandelig helst ville være 

foruden. Som oftest udbrud, måske sendt sent på aftenen, i en mail – hvor vi 

nogle gange må afbryde kommunikationen. Så lad det her allerførst være 

sagt om debatten på resten af generalforsamlingen, vi ønsker en høflig tone. 

Vi forsøger faktisk kun at gøre vores frivillige arbejde bedst muligt, som de 

almindelige grundejere, vi nu engang rent faktisk er. Men bestyrelsen er 

blevet meget mere gearet til at varetage opgaverne, fordi fagfolk varetager fx 

IT, layout, print, juridisk vejledning og administration. 

 

ADMINISTRATION 



Dog er der jo også bump på vejen – og i år har det været ang. 

administrationen. Hvis vi først skal se på det positive, er bestyrelsen blevet 

overbevist om, at den rette beslutning sidste år var at skifte administrator! 

Hvad vi også – desværre – blev bestyrket i, var at den tidligere administrator 

IKKE ’havde orden i penalhuset’. Vi (bestyrelse og administration) har 

arbejdet på at rette op på dette, men har ikke nået det hele i regnskabsåret 

2021.  

Et par nedslag i manglerne viser at  

• Grundejerlisterne var mangelfulde og ikke ajourført i lang tid forud for 

administrationsskiftet 

• At der var restancer, som der ikke var fulgt op på 

• At regnskabstal var mangelfulde 

 

Ang. opkrævning af kontingent, har alle grundejere haft mulighed for at 

betale via PBS. Den tidligere PBS aftale, som den enkelte grundejer har haft 

mulighed for at indgå med administrator, har så vist sig ikke at kunne 

overdrages til den nye administrator. Derfor var det nødvendigt, at vi alle i år 

måtte betale via en giro opkrævning, som vi så igen kan vælge på ny at 

tilmelde PBS. Bestyrelsen er ked af besværet hermed, men taknemmelige for 

at mange af de – VIRKELIG mange, grundejere vi har talt med, har udvist 

stor tålmodighed og forståelse herfor. Der kommer heller ingen rykkere ud 

p.t., fordi Post Nord så igen kom for sent ud og betalingsfristen var 1. april. 

Vi kan så i bestyrelsen glæde os over, at indkaldelsen – og bladet - dog kom 

rettidig ud! Husk endelig at henvende jer direkte til administrator, hvis der 

adresseændringer og nye ejerforhold. 

 

SKRALDESPANDENE ER KOMMET 

Som alle har set, eller er blevet overrasket over at se i påsken, har vi alle 

modtaget spande til affaldssortering, og det er jo godt. Altså at vi sorterer 

affaldet. Mindre godt er det, at mange af os ikke har gjort plads og/eller 

finder det svært at gøre plads til flere skraldespande. Ikke desto mindre må 

vi opfordre alle til at gøre dette, så spandene ikke står i græsrabatterne, der 



er fællesareal og kommer til at blæse rundt på vejene i de storme vi har 

heroppe, til fare for færdslen. 

Det er logisk, at vi opfordrer til de pænest mulige løsninger, alt efter hvordan 

hver grund er indrettet. 

 

UDVALGSARBEJDER 

Udvalgene får ofte henvendelser fra grundejere fx om hegn og hæk som vi – 
efter at have informeret grundejerne om at ændre – og hvis dette ikke er 
sket, kræver henvendelse til kommunen, men kommunen tager sig kun af de 
allerværste ting, for eksempel bevoksninger i vejkryds, hvor det drejer sig om 
oversigtsforhold. Dette erfarede vi for et par år siden, hvor vi sendte nogle 
adresser til kommunen, og de kun tog de allergroveste tilfælde, og de kan/vil 
ikke gøre noget, hvor det drejer sig om bevoksning og rod på grundene, 
hvilket vi jo som grundejerforening heller ikke kan. Vi har ikke nogen 
sanktionsmuligheder. 
 
Ligeledes er der mange henvendelser om vejene. Vi har sendt specifikke 

spørgsmål videre til vores leverandører, bl.a. NCC, om asfalteringen, men 

afventer stadig svar herpå. Vi har også henvendelser om vejskiltene, der nu 

har vist sig ikke at høre under grundejerforeningens varetægt, men under 

kommunen. Her afventer vi også endelig afklaring.  

Fartbegrænsning er også noget der diskuteres, men det er heller ikke noget 

vi i bestyrelsen kan styre. Vi ville faktisk slet ikke få lov til at opsætte de skilte 

med hastighedsbegrænsninger som p.t. står på vejene. Dog må vi henstille til 

at vi ikke sætter private, mere eller mindre mærkelige papskilte op med 

diverse – måske ulovlige – påbud til trafikanterne. 

 

AFSLUTNING 

Som nævnt både her og i den skriftlige beretning er det sjældent forslag og 

ideer der mangler, men mere overholdelse af gældende regler fastsat i vores 

vedtægter, samt indsigt i, om det er bestyrelsen, kommunen, politiet, etc. 

der skal kontaktes. Hvis vi ikke kan overholde, hvad vi selv har besluttet i 

vedtægterne, bliver det svært for bestyrelsen at agere, da vi ikke har 

hverken manpower eller jurisdiktion til at håndhæve alle overtrædelserne. 



Jeg håber nu, når jeg overlader bestyrelsens beretning til 

generalforsamlingen, at vi kan diskutere de vigtigste emner her – og få svar 

fra de relevante udvalgsformænd/-kvinder her, i stedet for under eventuelt, 

hvor alle som regel er trætte og hellere vil hjem til frokost, i stedet for at 

sidde her og debattere. 

 

 

 
 
 


