
Grundejerforeningen Moselund

Referat af Ordinær Generalforsamline søndas den 12. mai 2019 kl. 10.00 på Arresø Skole Ølsted.

Tilstede: 13 stemmeberettigede grundejere

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2018
4) Behandling af indkomne forslag
5) Fremlæggelse af budget for 2019 (+2020)

5) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
8)Eventuelt

Ad 1. Som dirigent blev foreslået og valgt Carl Sønnichen
Som referent blev forslået og valgt Lena Bergenholz

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

A. Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Peter Heidelbach
Kasserer: [illian Hilton
Sekretær: Lena Bergenholz
Bestyrelsesmed lem : Edith Bøilerehauge
Bestyrelsesmedlem: Ole Engblom
Bestyrelsessupplea nt: Anders Daniel Pedersen
Bestyrelsessuppleant: Carl Sønnichen
Revisor:Jan Sørensen
Revisor suppleant: Frank Dimke

B. - Bestyrelsen har besluttet, at der ikke bliver strandrensning fremover, da fællesarealet løbende bliver
vedligeholdt af Anders Daniel Pedersen og evt. affald løbende bliver fjernet i den forbindelse.

Skt. Hans 2018 blev aflyst pga. afbrændingsforbud. Det medførte at gf. måtte betale for at få "bålet"
kørt væk, hvilket var ret bekosteligt. Bestyrelsen har derfor vedtaget, at der fremadrettet ikke bliver
Skt. Hansbål på fællesarealet.

C. - Hoveddrænet og fællesudløbet er vedligeholdt som besluttet af generalforsamlingen.
- Grundejere med egne dræn kan inden 1. oktober kontakte formanden, hvis de Ønsker drænene
vedligeholdt (mod egenbetaling uden kørsel), når Sejersten kommer og ordner hoveddræn og



fællesudløb.

D. - NCC kommer i nærmeste fremtid og foretager tilsyn af vejene. Evt. skader bliver herefter udbedret.
- Er der nogen der ser skader, så kontakt formanden hurtigst muligt.

Bestyrelsens beretni ng blev herefter godkendt.

Ad 3. Regnskabet fremlagt af kassereren.
Der var et spørgsmål vedr. restancen. Halsnæs Kommune, som opkræver kontingentet sammen med
ejendomsskatten rykker op til 3 gange, og da kommunen ikke har mulighed for at sende kontingentet
til tvangsinddrivelse, så må vi selv rykke grundejeren. Der er 6n grundejer, der ikke har betalt.

Regnskabet godkendt.

Ad 4. Bestyrelsen havde stillet forslag om, at de både og trailere der ligger på fællesarealet har adresse på,

så ejerne kan kontaktes, ved behov for at flytte bådene/trailerne, så ejerne får mulighed for at vælge,
om de selv eller den/de der vedligeholder fællesarealet skal gøre det.

Gert Nielsen havde stillet forslag om, at der kommer en hjertestarter op i Gf Moselund/området.
Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen kontakter Trygfonden for nærmere info, bl.a. om pris

og om det kan gøres gratis, hvis der er nok hjerteløbere.
Bestyrelsen kontakter ligeledes grundejerforeningerne Skovlodden og Fuglsang, om de eW. vil vaere

med, da så mange som muligt omkring hjertestarteren bør melde sig til et frivilligt beredskab (first
responder program) i lokalområdet. Trygfondens hjerteløbere i Region Hovedstaden.

Forslagene godkendt.

Ad 5. Budget for 2019 (+ 2O2O) blev gennemgået.

Budget godkendt.

Ad 5. Nuværende kontingentet på 1200 kr. fastholdes også i 2020.

Kontingent godkendt.

Ad 7. FØlgende blev valgt:
Kasserer Lillian Hilton (genvalgt lor 2 år)
Bestyrelsesmedlem Edith Bøilerehauge (genvalgt for 2 år)

Bestyrelsesmedlem Ole Engblom (genvalgt for 2 årl
Bestyrelsessuppleant Anders Daniel Pedersen (genvalgt for 1 år)

Bestyrelsessuppleant Carl Sønnichen (genvalgt for 1 år)
Revisor Marianne Fogh Poulsen (valgt for 1 år)

Revisorsuppleant Mette MØlgaard (valgt for 1 år)

Ad 8. Da der har været flere indbrud i området på det seneste, opfordrer bestyrelsen alle til nabohjælp.
Tale med jeres naboer, få naboerne til at holde Øje, når i ikke er hjemme eller opholder jer i

sommerhuset i længere tid.

Bestyrelsen opfordrer alle til at vedligeholde deres skel til nabo, vej eller sti samt at vedligeholde den
rabat eller sti der er ved den enkelte parcel.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 10:55
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