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Referat at ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kildekrogen  
Søndag den 12. maj 2019 kl. 10.00 - Ewaldsgården, Johannes Ewalds Vej 5, 3100 Hornbæk 
 
Til stede: 
Der var 11 grundejere repræsenteret ved fremmøde, og 4 repræsenteret ved fuldmagt. I alt 15 
stemmeberettigede 
 
Referat  
 
1.  Valg af dirigent 
Hasse Wollny blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt jf. foreningens vedtægter, og at der var i alt 15 stemmeberettigede grundejere til stede ved 
hhv. fremmøde og fuldmagt. Derefter gav han ordet til bestyrelsen. 

 
2.  Bestyrelsens beretning om det forløbne år  
Bestyrelsen har, som angivet i vedtægternes pkt. 9., i 2018 varetaget vedligeholdelsen af 
foreningens veje. Da et voksende antal af foreningens medlemmer har fast adresse (folkeregister 
adresse) i foreningen, må der i fremtiden forventes et voksende slid på foreningens veje. Da det 
ligeledes er bestyrelsen bekendt at flere ombygninger og nybygninger, vil finde sted i det kommende 
år, må der forventes slid på vejen af større tunge arbejdskøretøjer. For at sikre at foreningens veje 
nu og i fremtiden bliver løbende vedligeholdt på et tilfredsstillende niveau, er der, som der gives 
bestyrelsen mulighed for (ligeledes i vedtægternes pkt. 9), indgået en fast vedligeholdelsesaftale 
med Entreprenørfirmaet TS. Aftalen er gældende fra 1. januar 2019 og betales med et årligt beløb 
på 14.000 kr. der betales i kvartalsvise rater. Aftalen er foreløbig etårig, og kan af begge parter 
opsiges med et kvartals varsel. Det er aftalt at aftalen evalueres efter det første år. Aftalen indeholder 
en løbende vurdering af vejens beskaffenhed, dog vurdering minimum hvert kvartal. 
    
Ligeledes skal bestyrelsen, som angivet i vedtægternes pkt. 9, følge foreningens drænsystem. Det 
er bestyrelsens vurdering at systemet p.t. fungerer tilfredsstillende, hvorfor det først i næsteårs 
budgetoplæg er afsat penge til et check af systemet ved eksterne kræfter.  
 
Som det måtte være medlemmerne bekendt har Forsyning Helsingør per 1. maj ændret afhentning 
af haveaffald og større affald. Det blev af Forsyning Helsingør oplevet at deres vognmænd kørte for 
mange tomme ture. Fremtidig skal hver borger selv rekvirere afhentning af affald. Dette vil kunne 
ske 4-7 gange om året. Selve bestilling af afhentningen vil kunne ske via Forsyning Helsingørs 
hjemmeside eller via en app. der vil kunne hentes via hjemmesiden. På den baggrund vil bestyrelsen 
vurdere om der fremtidigt er behov for en container to gange om året. 
  
I den forbindelse vil bestyrelsen bede om at haveaffald fra egen have, enten deponeres på 
genbrugspladsen, deponeres i foreningens container, eller via ovenstående aftale med Forsyning 
Helsingør. Det skal understreges at haveaffald ikke deponeres i freds-skoven eller andetsteds.     
Grundet manglende tilslutning blev ”havedagen” aflyst.   
 
På baggrund af den vurdering der blev lavet for år tilbage – og med en opdateret vurdering af 
træerne i 2018, er der fældet endnu 7 træer, dvs i alt 13 indenfor de seneste to år. Der skal plantes 
nye i løbet af i år. Når tiden nærmer sig vil der blive sat markeringspæle ud for de planlagte 
placeringer. Man er velkommen til at komme med input til bestyrelsen angående disse. 
 
Efter bestyrelsens beretning var der en række spørgsmål, kommentarer og efterfølgende debat.  
Lone Hjorth opfordrede til at vi fortsætter med at have container to gange om året, da den bliver 
fyldt hver gang, og da det er en stor hjælp til at komme nemt af med haveaffald for mange af 
foreningens medlemmer. 
 
Mette Thor-Jensen sagde, at hun er utryg ved den løbende aftale der er indgået om 
vedligeholdelse af vejen, da det efter hendes opfattelse udgør en langt større udgift, end der hidtil 
har været anvendt på vedligeholdelse af vejen. Til sammenligning har foreningen brugt inden for 
de sidste 3 år kr. 23.442, med den indgåede aftale skal der betales kr. 42.000. Hun mente at 
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aftalen burde have været en generalforsamlingsbeslutning. Flere medlemmer bakkede hende op 
og nogle mente, at vejen er blevet dårligere, der var for højt lag på og andre mente, at der ikke var 
behov for vedligeholdelse af vejen på dette tidspunkt, da vejen var i fin stand, der skal endvidere 
bygges flere steder i den nærmeste fremtid.  
 
Lone Hjort bakkede op om bestyrelsens indgåelse af aftale, da hun ikke mente at vedligeholdelsen 
af vejen skal være afhængig af at enkeltbeboere lapper vejen. 
 
Dirigenten bemærkede, at beløbet for aftalen ikke kan fastsættes tre år frem i tiden. Bestyrelsen 
var enig, da budgettet vedtages årligt. Derfor er aftalen også lavet med et kort opsigelsesvarsel. 
Desuden holdes der løbende øje med behovet, ligesom bestyrelsen vil fortsætte praksis med at 
kræve betaling for vedligeholdelse af vejen, når der er større byggearbejder og nybyggeri hos 
medlemmer af foreningen. 
 
Herefter blev beretningen godkendt. 
 
3.  Aflæggelse af regnskab 
Sara Linell aflagde regnskabet for 2018, der herefter blev godkendt. 
  

4. Rettidigt indkomne forslag  
Der var ikke indkommet forslag. 

 
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent  
Sara Linell fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2020, der baserer sig på regnskab for 
2018, budget for 2019, samt prognosen for 2019. bestyrelsen havde indstillet til en stigning i det 
årlige kontingent med 100 kr. pr. medlem af foreningen. Baggrunden for stigningen er de 
forventede udgifter til genplanting af træer, vedligeholdelse af brønde og dræn, gartner til 
fællesarealer mv. samt almindelig inflation. 
 
Mette Thor-Jensen foreslog, at kontingentet ikke skal hæves med bemærkning til, at der kan 
justeres indenfor de enkelte konti. Havde endvidere bemærkning til, at hun undrede sig over, at 
bestyrelsen allerede i første kvartal af indeværende budgetår 2019 har kalkuleret med en 
overskridelse på godt kr. 10.000,00, herunder indregnet aftalen til vejen, der var budgetteret til et 
mindre beløb.  
 
Flere mente ikke der var behov for udgifter til gartner, og opfordrede til at foreningen selv klarer 
opgaverne på havedag eller ved uddelegering af opgaverne. Der var en længere drøftelse af 
hvorvidt det er realistisk at holde fællesarealerne uden at købe sig til professionel hjælp.  
 
Der var en længere debat om emnet. Dirigenten konstaterede, at det var hans opfattelse at det 
reviderede budget for 2019 kan ikke godkendes. Bjørn Petersen korrigerede og sagde at det 
reviderede budget for 2019 er en prognose, og at det der skulle stemmes om godkendelse af er 
budgettet for 2020, da budgettet for 2019 er godkendt på generalforsamlingen i 2018. 
 
Derefter satte dirigenten det foreslåede budget til afstemning. Der var ni (9) stemmer mod, og 6 
stemmer for.  
 
Dirigenten foreslog herefter, at udgiften til container ændres fra 6.000 til 3.000 i 2020, hvormed 
budgettet vil stemme uden den foreslåede kontingentstigning. 
 
Et flertal stemte for dette forslag, hvorefter budgettet var godkendt. Dermed kommer der kun fælles 
havecontainer én gang i 2020. 
 
 

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant  
Bjørn Petersen blev genvalgt som formand. 
Marianne Winning blev genvalgt som næstformand. 
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Sara Linell blev genvalgt som kasserer. 
Jan Becher blev genvalgt som suppleant. 
 

7. Valg af revisor 
Mette Thor-Jensen blev genvalgt som revisor. 
Lone Hjorth blev genvalgt som revisor suppleant. 
 
9. Eventuelt  
Ruben Elgaard rejste spørgsmål om foreningen skal fortsætte med genplantning af birketræer, da 
de giver skyggegener for en del medlemmer, og ikke mindst da de giver store gener for allergikere. 
Der blev drøftet, om foreningen skal vælge en anden beplantning end birk, evt. med et mere 
varieret udtryk og med særligt fokus på træer, der ikke bliver så høje som de nuværende gamle 
birketræer. 
 
Lone Hjorth opfordrede til at den fælles sti får en kraftig rydning, da beplantningen bliver kraftigere 
og kraftigere.  
 
Da der ikke var yderligere lukkede dirigenten talerlisten, og formanden takkede for god ro og 
orden. 
 
Referent: Sara Linell 
 
Godkendt referat: 
 
Dato: 24-06-2019      
 
Hasse Wollny Bjørn Petersen 
Dirigent  Formand 
 
 
 
 
 
 
 


