
Grundejerforeningen Moselund

Referat af Ordinær Generalforsamlins søndag den 27. september 2020 kl. 10.00 Arresø Skole.

Tilstede: L5 stemmeberettigede grundejere

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2019
4) Behandling af indkomne forslag
5) Fremlæggelse af budget for 2O2O l+2OZLl
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af bes§relse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
8) Eventuelt

Ad 1. Som dirigent blev foreslået og valgt Tom Eklund, Hvedevangen 20
Som referent blev forslået og valgt Lena Bergenholz, Rugvangen 6

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. foreningens vedtægter.

Ad 2. Formand Peter Heidelbach nævnte flg. emner i beretningen:

A. Konstituering af den nye bestyrelse
B. Vedligeholdelse af fællesareal
C. Vedligeholdelse af dræn
D. Vedligeholdelse af veje
E. Vedligeholdelse af rabatter
F. Behandling af forslag fra sidste generalforsamling
G. Hjemmeside

A. Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Peter Heidelbach
Kasserer: Lillian Hilton
Sekretær: lena Bergenholz
Bestyrelsesmedlem: Edith Bøilerehauge
Bestyrelsesmedlem: Ole Engblom
Best. Suppleant: Carl Sønnichen
Best. Suppleant: Anders Daniel Pedersen
Revisor: Marianne Fog Poulsen
Revisor suppleant: Mette MØlgaard

B. - Vedligeholdelse af fællesarealet blev varetaget af Anders Pedersen.

C. - Hoveddrænet og fællesudløbet er vedligeholdt som besluttet af generalforsamlingen.

D. - Ved gennemgang af vejene i 2019 var der intet at bemærke.

E. - Formanden oplyste, at det ikke er tilladt at anvende sin rabat til længere varende opbevaring af f.eks.
brænde, affald, trailere o.a. Rabatterne skal holdes fri for bevoksning og græsset slås regelmæssigt.



F. - Bestyrelsen har arbejdet med forslaget fra 2019 om en hjertestarter og har søgt Tryg Fonden om en,

men fået afslag. Eventuel investering i en hjertestarter tages op under eventuelt.

G. - Formanden orienterede om, at hjemmesiden er oppe at køre igen.

Der blev stillet spørgsmål til følgende punkter i bestyrelsens beretning.

C. - Der blev spurgt ind til om grundejere med private dræn, som tidligere har fået dræn rodskåret og
spulet for egen betaling, automatisk får det vedligeholdt. Formanden oplyste at den enkelte grundejer

skal tilmelde sig hos formanden hvert år inden L. oktober.

- Ejerne af Bygvangen 7 spurgte om det er muligt, at få lov til at samle regnvand fra hoveddrænet og

bruge det til f.eks. toiletskyl. Bestyrelsen var grundejeren svar skyldigt, men opfordrede til at rette
henvendelse til kommunen.

D. - Ejeren af Frihedsvej 5 spurgt ind til bulerne på Frihedsvej og den reparation, der var udført. Formanden

kunne oplyse, at de udførte reparationer er for 2020, og at bestyrelsen er i dialog med den nye ejer.

F. - Ejerne af Bygvangen 7 fortalte, at de vil sætte en hjertestarter op ved deres hus, når de får det bygget,

der er dog ingen tidshorisont.
Der blev spurgt om der havde været hændelser i foreningen, hvor der var brug for en hjertestarter.
Bestyrelsen kunne oplyse, at der for et par år siden havde været 3 hjertetilfælde.

G. - Ejeren af Hvedevangen 20 forslog at Gf Moselund kom på facebook, f.eks. er der en Ølsted gr. og en

St. Havelse strand gr, hvor der skrives om stort og småt bl.a. hvis der sker noget mistænkeligt eller der
har været indbrud. Bestyrelsen nævnte, i den forbindelse at man også kan tilmelde sig nabohjælp.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

Ad 3. Regnskabet for 2019 blev fremlagt af kassereren.

Spørgsmål?

Ejeren af Egevangen 3 spurgte ind til, hvorfor der i budgettet stod skyldig NCC 2018 -44.95Lkr.
Kassereren oplyste at foreningen havde modtaget fakturaen fra NCC så sent at det ikke var muligt at
betale den i2018, men først i2019.

Regnskabet godkendt.

Ad 4. lngen indkomne forslag

Ad 5. Budgelfor 2020 (+ 2021) blev gennemgået.

Budget godkendt.

Ad 5. Nuværende kontingentet på 1200 kr. fastholdes også i 2021.

Kontingent godkendt.

Ad 7. Følgende blev valgt:
Formand: Peter Heidelbach (genvalgt for 2 år)
Bestyrelsesmedlem: Lena Bergenholz (genvalgt for 2 år)

Bestyrelsessuppleant: Carl Sønnichen (genvalgt for 1 år)

Bestyrelsessuppleant: Marianne Brandt (valgt for 1 år)



Revisor: Marianne Fog Poulsen (genvalgt for 1 år)
Revisorsuppleant: Mette Mølgaard: (genvalgt for 1 år)

Ad 8. Eventuelt
Bestyrelsen arbejder videre med priser m.m. med henblik på investering i en hjertestarter, der
ca. beløber sig til 20 - 25.000 kr. med det hele.

Der var flere grundejere der efterlyste Skt. Hansbå|, strandrensning og mere socialt samvær i

foreningen.
Det blev besluttet at lave et Skt. Hans udvalg bestående af:
Ole Engblom, Hvedevangen 1 (bestyrelsesmedlem)

Ole Hendriksen, Egevangen 3

Ernst Danielsen, Frihedsvej 5

Ejerne af Mosevangen 2 foreslog at der laves et tangskæl på fællesarealet, parallelt med kæderne, for
at give læ og for at tjerne noget aftangen fra stranden. Det skal undersøges hos
Naturfredningsstyrelsen om det er lovligt. Selve forslaget kan stilles ved næste generalforsamling.

Bestyrelsen blev spurgt om det er muligt at sætte skilt op ved stranden med:
Hund i snor og et der henviser til at samle op efter sin hund.

Bestyrelsen opfordrer så mange som muligt til at tilmelde sig fibernet, så området kan få hurtigere
bredbånd. Tilslutningsafgiften er 2500 kr. uden forpligtigelse til at abonnere.

n afsluttet kl. 11:40

Affi*r^
Dirigent: Tom Eklund


