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Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 6. maj 2017 
 
Mødet blev afholdt Ewaldsgården, Johannes Ewalds Vej 5, 3100 Hornbæk 
 
 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
3. Aflæggelse af regnskab 
4. Rettidigt indkomne forslag 
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant 
7. Valg af revisor 
8. Valg af revisor suppleant 
9. Eventuelt 
 
 
Ad pkt. 1 - Valg af dirigent 
 
Formanden bød velkommen til foreningens 40. generalforsamling. Formanden foreslog 
Hasse Wollny som dirigent. 
 
Hasse Wollny blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt ind-
kaldt i forhold til foreningens love pkt. 7.  
Hasse Wollny blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt ind-
kaldt i forhold til foreningens love pkt. 7, samt at der var 10 parceller repræsenteret og in-
gen fuldmagter.  
 
 
Ad pkt. 2 - Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
 
2017 har i mange sammenhænge været et relativt stille år, men foreningen og specielt en 
del medlemmer har fået en ny udfordring. 
 
I år vil bestyrelsen tage overskriften alvorlig, og lade hele bestyrelsen bidrage med deres 
oplevelse af bestyrelsesarbejdet i 2017.  
 
Jeg vil derfor beskedent selv starte med at berette om de aktiviteter, som vi har samarbej-
det med offentlige institutioner om: 
 
Med Helsingør Forsyning, der har det overordnede ansvar for driften af vort kloaksystem 
havde vi et alvorligt problem med lugtgener ved de pumpesystemer, der for enden af Bar-
ken Margrethes Vejs slutning, pumper kloakindholdet op til det overordnede kloaksystem, 
der ligger på Nordre Strandvej betydeligt over vore veje i foreningen. Og der skulle en del 
forsøg fra Helsingør Forsynings side, og en del kommunikation, møder på åstedet og tv-
undersøgelse af en del kloakinstallationer til, før det lykkedes ved indførelse af et aktivt kul 
filter, at får styr på lugten. Det er nu under kontrol; men vi vil dog stadig overvåge syste-
met. 
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Med Helsingør Kommune har vi haft en del kommunikation omkring de såkaldte skov-
byggelinjer. Skovbyggelinjen er kort fortalt en angivelse af den afstand en bygning skal 
have til skove eller åbne tilgrænsende arealer, som eksempelvis det åbne område Kilde-
krogen, der grænser op til Barken Margrethe Vejs nedre del.  
 
Det er indeholdt i Naturbeskyttelseslovens paragraf 17. Den siger, at der skal være mi-
nimum 300 meter mellem en bygning og ovenstående skove eller områder. Da Kongernes 
Nordsjælland imidlertid har mange af ovenstående områder, hvilket jo er årsagen til, at vi 
søger herop, vil en sådan indskrænkning af mulighederne for at opføre nye ejendomme 
klart sætte kommunerne i spændetrøje. Derfor indgik Helsingør Kommune en aftale med 
Miljøministeriet om en reducering af skovbyggelinjernes 300 meter, således at det i prin-
cippet er de nuværende bygningers facade, der fastlægger skovbyggelinjen, som dog 
ikke er en linje i traditionel fortand.  
 
Derfor kan det være et alvorligt problem for den enkelte lodsejer med ovenstående be-
grænsning i ejernes mulighed for at udvide og forny deres ejendom. Dette gælder specielt 
ejendommene, der grænser op til Kildekrogen. Det barokke er, at Helsingør Kommune 
selv i december 2016 har indgået en dispensationsaftale med Miljøministeriet om et ny-
byggeri tæt på Hornbæk Plantage, hvor man må bygge helt ned til 15 meter fra skoven.  
 
Under formandens beretning orienterede Marianne om birketræerne.  
Siden 2010 har vi plantet 20 nye himalajabirk, halvdelen som erstatning af udgåede træer 
fra tidligere plantninger og halvdelen som erstatning af stormvæltede eller beskadigede 
træer. 
 
I 2012 fik vi ekspertvurderet alle træer langs vejene. 12-15 træer udgør en risiko for at væl-
te i storm. Vi har valgt at udskifte disse træer over en periode på fire år. Derfor er der i 
2016 fældet 6 træer. Senest ultimo 2018 fældes de sidste risikotræer, hvorefter genplant-
ning finder sted i 2019. 
 
I 2016 er der strammet op på birkelinjen. Fremover vil foreningen fritholde fællesarealet 
udenfor birkelinjen for beplantning mens grundejerne selv må holde arealet mellem birke-
linjen og skel. Man bedes undgå at egne planter vokser udenfor birkene. 
 
Der opstilles container fra fredag før pinse og en uge frem. 
 
Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, der blev godkendt. 
 
 
Ad pkt. 3 – Aflæggelse af regnskab 
Kasserer Mette Thor-Jensen fremlagde regnskab for 2016 samt status pr. 31. december 
2016. Regnskabet var udsendt med indkaldelsen. Som det fremgår af status slutter regn-
skabet med et overskud på 21.922 kr. 
Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med bilagene, kasse- og bankbe-
holdning er kontrolleret. Hornbæk den 31/3 2017 revisor Hans Henrik Tromholt.  
 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, der blev godkendt. 
 
 
Ad pkt. 4 – Rettidigt indkomne forslag 
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Der var ingen indkomne forslag, der ifølge foreningens love pkt. 7, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 1. april. 
 
 
Ad pkt. 5 – Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 
Kasserer Mette Thor-Jensen fremlagde budget 2018. Budgettet var medsendt indkaldel-
sen.  
 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet, der blev godkendt.  
 
Fastlæggelse af kontingent 
Kontingent for 2018 blev enstemmigt vedtaget til 1.500 kr. 
 
 
Ad pkt. 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant 
Til bestyrelse blev valgt med følgende medlemmer. 
 
Bjørn Petersen, Kildevænget 8 
Marianne Winning, Barken Margrethes Vej 19 
Sara Linell, Kildevænget 2 
 
Suppleant, Jan Becher, Kildevænget 4 
 
 
Ad pkt. 7 – Valg af revisor 
Som revisor blev valgt 
Mette Thor-Jensen, Barken Margrethes Vej 10. 
 
Ad pkt. 8 – Valg af revisor suppleant 
Som revisor suppleant blev valgt, 
Lone Hjorth, Barken Margrethes Vej 23. 
 
 
Ad pkt. 9 – Eventuelt 
 
Der var ikke noget til punktet. 
 
Herefter sluttede dirigenten og formanden generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 16.40. 
 
For referatet: Mette Thor-Jensen 
 
 
Hornbæk den 10 maj 2017 
 
 
 

Hasse Wollny, dirigent                                     Bjørn Petersen, formand 
  sign.    sign. 


