Generalforsamling
Mollegardens Grundejerforening og Vandvaerk

DATO:
KLOKKEN:
STED:

Tirsdag den 19. april 2016

19.30
Aktivitetshuset

FREMM0DT:
Formand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Horlykke
Jorgen Hoppe
Paw Silberg
Hans Erik Olsen

Valgt i 2014
Valgti2015
Valgt i 2014
Valgt i 2015

Mogens Rimm
Niels Sommer

Valgt i 2014
Valgt i 2015

AFBUD:
Naestformand
Sekretaar

lalt inklusive bestyrelsen:
• 22 fra Vandvaerket 1 fuldmagt
• 20 fra Grundejerforeningen ingen fuldmagt

DAGSORDEN:
I f0lge vedtaegternes § 11 (gule) i Grundejerforeningen & § 15 i Vandvaerket (grenne):

1.
2.
3.
4.

6.
7.

Valg af dirigent.
Valg af stemmetaellere
Bestyrelsens beretning for det forlobne 3r.
Forelaeggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
A: Vandvaerk
B: Grundejerforening
Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsaettelse af kontingent, takstblad og
opkraevningsgebyr.
A: Vandvaerk
B: Grundejerforening
Forslag fra medlemmerne.
Valg af medlemmer til bestyrelsen

Pa valg er:

8.

9.

10

Bjarne H0rlykke
(formanden)
Mogens Rimm
(nagstformand)
Paw Silberg
(bestyrelsesmedlem)
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 ar.
Pa valg er:
Hans Erik Olsen
Thomas Lindskov
Valg af 2 interne revisorer (bilagskontrollanter)
Pa valg er:
Sonja Pedersen
Kurt Povlsen
Eventuelt.

/. Valg af dirigent.
Bestyrelsen anbefalede Kurt Povlsen.
Ingen af de fremmodte stillede op selv eller stillede op med en kandidat
Kurt Povlsen blev enstemmigt valgt.
Dirigenten:
Rettidig indkaldelse af Generalforsamlingen kunne ikke bekrasftes, da ikke alle havde modtaget
de fremsendte indkaldelser via mail.
74 parceller i omradet uden e-mail har modtaget i deres postkasse, samt dem udenfor omradet.
Forslag stillet:
Om at ga tilbage til at omdele indkaldelse i postkasser. Bestyrelsen overvejer dette ift. naeste
gang.
Dirigenten - fik tilsagn om at generalforsamlingen kunne fortsaatte, uagtet udfordringer med
indkaldelsen.
2: Valg af stemmetaellere:
Conny Niemi, Bygmarken 76
Glaus Strands S0rensen, Bygmarken 53

3. Bestyrelsens beretning for det forlobne ar.
Vi startede med at vaelge ny anlaagsgartner hen over sommeren 2015. Frederiksmose
anlaegsgartner er startet i 2016 og er i fuld gang.
Vedtaggter er til for at blive asndret, hvis tid eller andet medforer behov for justeringer.
I den forbindelse er der store udfordringer med efterlevelse af de tinglyste og gasldende
vedtaegter for parkering i omradet. Lastbiler og varevogne specielt holder pa de brede veje. Der
er bade, varevogne og campingvogne pa vejen - herunder bade hvor motor er pahaengt og
sidder i lav h0jde.
Det star i vedtaegterne, at k0ret0jer og andet, skal placeres pa egen matrikel. Skraldemanden
har problemer med disse uhensigtsmasssige og vedtaegtsstridige parkeringer. Hvis der kommer

brand for enden af en stikvej. Sa k0rer sluknings-k0ret0jerne ind i de parkerede bade og
campingvogne. Bliver slukningsk0ret0jer/andet skadet, udbedres denne skade ved ejeren af de
ulovligt henstillede k0ret0jer.
2: Hjerte startere opsat - heldigvis ikke anvendt endnu
2: Skraldespande til hundeposer
28. oktober 2013, ans0gte vi om fornyet vandindvindings tilladelse - denne er fortsat ikke
modtaget. Krav til diverse regler er helt pa plads fuldt implementeret i 2015.
Sp0rqsmal oq uddybning vedr. parkering i omradet.
Foreningens advokat er koblet pa sagen, mhb pa regulering af vedtaegter.
Kommunen er vejmyndighed - men g0r ikke noget ved det qua ressourcer og peger pa politiet.
Politiet melder hus forbi. En tidskraevende og irriterende tidskraevende problemstilling.
Forslag om at benytte et parkering selskab til at administrere dette.
Parkering Forbudt skilte ma IKKE opstilles iflg. Politiet.
Fasrdselslovens: § 28 og § 29 er gasldende for omradet.
Vejene har faet str0asfalt for nogle ar siden, det er den eneste forbedring der er sket i 40 ar.
GPS opmaling af ledningsnet, n0dvendigt qua eksistens/kvalitet af gamle tegninger.
Foreningen kunne blive stillet til ansvar - hvis der ikke er styrpa dette.
I efteraret polemik pa facebook, qua vandtryk var lavt i omradet.
Mange henvendelser om dette blev derefter modtaget af foreningen. Det lave tryk skyldes et
fors0g pa at spare str0m fra foreningens vegne. Tryk er tilbage igen. Der udestar nogle fa
malerbr0nde der ikke har faet skiftet bojninger og ventiler. Vandvaerket ejer ledningsnet til og
med br0nden, og er dermed ansvarlig for dette. Opleves der fortsat problemer med vandtryk,
skal parcellen selv betale for denne udbedring. (mangier b0jninger og ventil- udskiftes dette
naturligvis, bestyrelsen ved praecist hvorde mangier).
Der er fortsat overvejelser om Sti systemet og fremtid. Der er 99 bomme i omradet og derfor en
ikke ubetydelig udgift ved en asndring.
Fortsat udfordringer med kalk i Elkogere og andet, Ieverand0ren af vandvasrkets kalk splitter
har vaeret pa bes0g og har informeret om den fortsat fungerer efter hensigten. Der er ingen dele
der skal serviceres.
Beretningen: Godkendt
4. Forelaeggelse af det re viderede regnskab til godkendelse.
A: Vandvaerket (regnskabet kan hentes pa hjemmesiden)
Vi er kommet ud med underskud pa 20.000,Overvagning, Styring samt LER(lednings registret) har medf0rt udgiftertil 219.000,Indtaagter:

370.000,-

Driftsudgifter:

97.707,-

Administrationsudgifter

86.504,-

Rente indtaegter:

12.500,-

Afskrivninger:

50.000,-

Regnskabet: enstemmigt vedtaget og Godkendt

B: Grundejerforening (regnskabet kan hentes pa hjemmesiden)
Kassereren gennemgik regnskabet for grundejerforeningen.
Overskud pa 37.000
Indtaegter:

317.000,-

Driftsudgifter:

206.000,-

Administrationsudgifter

74.000,-

Hjertestarter:

43.184,-

Regnskabet: enstemmigt vedtaget og Godkendt

5. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsaettelse afkontingent, takstblad og opkrasvningsgebyr.
A: Vandvaerk

B: Grundejerforening

Takstbladet:
Vandafgift sat lidt op - investeringer til udskiftninger af nye vandmalere, denne gang
elektronisk. Qua medlemmer ikke kan overkomme at aflaese, og derefter brok over de bliver sat
til en regulering. Det koster pa administrationskontoret timer og i foreningen.
Gebyrer pa lukkebrev sat op.
Gebyrer pa NETS fjernet.
Rykkergebyrer koster 300,Der er specielle regler for foreninger. Det er ikke rykkegebyr der opkrasves det er manglende
indberetning. Det koster foreningen mange penge hver gang at f0lge op pa det.
Der er adresser i omradet der ikke modtager post, derfor kan rykkergebyret fjernes efter
henvendelse til foreningen.
Maleraflaesningen er bestemt af kommunen, og skal folge vandafledningsafgiften. (Kalenderar)
Takstbladet: Godkendt
Budqettet2016
A: Vandvaerk (budget kan hentes pa hjemmesiden)
Indtaagter:
Andre driftsindtaggter:
Finansielle indtasgter:
Produktionsomkostninger:
Transportomkostninger:
Administrationsomkostninger:

391.000,14.000,2.000,122.000,58.000,127.000,-

Budgeteret overskud:

99.900,-

Aret efter er der udgifter til nye malere og implementering og vedligehold af disse.
Der k0bes 1/3 af malerne af gangen - 120 stk per ar.
Planen er at indk0be yderligere malere 43 stk., til brug for udskiftning ifbm med de
lovgivningsbestemte krav om kalibreringer af malere.
Batteriet holder i 12 ar.
Budget:

Godkendt.

B: Grundejerforening (budget kan hentes pa hjemmesiden)
Takstbladet
Der indf0res et takstblad til grundejerforeningen for at vise hvad det koster
Rykkergebyrer er sat til:
100,Ikke tilmeldt NETS er sat til:
0,Takstbladet: Godkendt
Budget
Indtaegter: 266.000,Udgifter:

217.000,-

Overskud:

49.000,-

Budget: Godkendt

6. Forslag fra medlemmerne.
Ingen forslag modtaget

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bjarne H0rlykke(formand)

- modtager genvalg

Mogens Rimm(na9st formand)

- modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslar Hans Erik Olsen
Paw Silberg

- modtager genvalg

Jan Forsberg

- stiller op

Bjarne H0rlykke blev genvalgt uden modkandidater.
Paw valgte at traskke sig saledes der er plads til:
Hans Erik Olsen og Jan Forsberg som de nye medlemmer af bestyrelsen.
Hans Erik Olsen og Jan Forsberg blev enstemmigt valgt.

8. Valg af2 suppleanter til bestyrelsen for 1 ar.
Bestyrelsen foreslar Mogens Rimm

Thomas Lindskov

-modtager genvalg

Kris Slettemose
- modtager valg
Mogens Rimm valgte at traskke sig.
Thomas Lindskov & Kris Slettemose blev enstemmigt valgt som suppleanter.
9. Valg af2 interne revisorer.
Dirigenten (Kurt) - tilbod sin og Sonjas fortsatte hjaelp som "bilags kontrollant"
Sonja Pedersen & Kurt Povlsen blev enstemmigt valgt
10. Eventuelt.
Der er brugt 2 dage for at skaere braende og flis ud langs M0llegardsvej.
Det trae der er udskaret er givet til bestyrelsesmedlemmer, hvilket gav en diskussion om
rimeligheden i dette. Formanden orienterede om alternativet til bestyrelsesmedlemmer far tras
(u!0nnet hverv) vs administration af at styre dette eller simpel destruktion af trae.
Kommunikation er et problem - hjemmeside, facebook er alternativer.
Mogens Rimm: Der har vaeret udfordringer med hjemmesiden og mail. Men det kraever e-mail
adressen er korrekt.
Forslag vedr. Baenke nede pa det gronne omrade ved motorvejen og fasllesantennen, er
modtaget for sent. Bestyrelsen vil vurdere dette - godt forslag!
Sti og bomme pa disse (99) - er placeret i hele omradet. Det er offentlig vej selvom det er privat.
Bestyrelsen har taenkt anderledes - og vil eksempelvis placere 2 blomster kummer pa midten
(beton). Der er delte meninger om at "abne" stier ved aendring til blomsterkummer.

Kirke Sonnerup tirsdag den

Dirigent:^

19/4

2016

Sekretasr:
Kurt Povlsen

Niels Sommer

Formand: ,
'Bjarne Horlykke

Besog Grundejerforening og Vandvasrkets hjemmeside pa: http://www.kirke-sonnerup.dk

