
Grundejerforeningen Mosel und

Referat af Ordinær Generalforsamline søndag den 09. mai 2021 kl. 10.q) Arresø Skole.

Tilstede: 11 stemmeberettigede grundejere

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent
2) Bes§relsens beretning
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2019

4) Behandling af indkomne forslag
5) Fremlæggelse af budget lor 2O20l+202L1
5) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
8) Eventuelt

Ad 1. Som dirigent blev forslået og valgt Ole Hendriksen, Egevangen 3

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: Marianne Brandt
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. Ønskes egne

dræn renset, så kontaktformanden inden 1. oktober 202L.

D. Vejene blev gennem gået af NCC og Moselunds formand - der blev udført lidt større reparationer på

Frihedsvej og Bygvangen samt lidt små reparationer andre steder.

E. Formanden oplyste, at det ikke er tilladt at anvende sin rabat til længere varende opbevaring af f.eks.



brænde, affald, trailere, paller o.a. Rabatterne skal holdes fri for bevoksning og græsset slås

regelmæssigt.

F. Afslutning af det indkomne forslag fra generalforsamling 2019. Vi har fået afslag fra Tryg

Fonden på en hjertestarter, da det er sommerhusområde og der er to hjertestarter i området
(lslandsvej og St. Havelse Strandvej).

G. Hjemmesiden fungerer, men meld gerne tilbage hvis I oplever problemer med den.

Der blev stillet spørgsmål til følgende punkter i bestyrelsens beretning.

D. Hvilken aftale er der med NCC om vedligeholdelse. Formanden oplyste, at vi har en 20-årig kontrakt,
med 9 år tilbage og når kontrakten udløber, er der ingen veje i foreningen, hvor belægningen er

ældre end 7 år.

Bestyrelsens beretni ng blev herefter godkendt.

Ad 3. Regnskabet for 2020 blev fremlagt af kassereren.

Der blev stillet spørgsmål til kontingent tab på 4.800 kr. Kassereren orienterede om, at det er en

gammel sag, som kommunen ikke har haft mulighed for at inddrive gælden på, derfor har bestyrelsen

valgt at sætte restancen på som tabt kontingent. Sagen er afsluttet.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Bestyrelsen har stillet forslag om indkøb af en hjertestarter fra First-8. Hjertestarteren indeholder et
SIM- kort, så den overvåges fra hovedkontoret. Der indgås en serviceaftale, så First-8 står for service,

da de kører rundt i hele landet og så følger der børne pads med i serviceaftalen.

Forslaget blev vedtaget med 10 stemmer for.

Det blev besluttet at bestyrelsen finder et hensigtsmæssigt sted at opsætte hjertestarteren.

Ad 5. Budgetfor 2O2t (+ 2022) blev gennemgået.

Der var spørgsmål til udgifterne fællesareal vedligehold og oprydning fællesareal. Kassereren

begrundede udgiften med at fællesareal vedligehold er græsslåning m.m. og oprydning fællesareal kan

f.eks. være efter storm, hvor vi to gange har haft brug for ekstra oprydning.

Budget blev godkendt.

Ad 6. Nuværende kontingentet på 1200 kr. fastholdes også i 2022.

Kontingent godkendt.

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

3 stillede op til posten som bestyrelsesmedlem, så der var skriftlig afstemning, med resultat som følger.

Bestyrelsesmedlem: Ole Engblom (genvalgt for 2 år)
Bestyrelsesmedlem: Marianne Brandt (valgt for 2 år)

Bestyrelsessuppleant: Carl Sønnichen (genvalgt for 1 år)

Bestyrelsessuppleant: Edith Bøilerehauge (valgt for 1 år)



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

Ad 8. Eventuelt

Der blev spurgt ind til ordensreglementet i foreningen, da flere oplever støjgener udenfor tidsrummet
for brug af motoriserede redskaber,
Det er ikke tilladt at brænde haveaffald af i Halsnæs kommune.

Bestyrelsen opfordrer alle til at overholde vores ordensreglement og til at have en god dialog med

naboerne.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 11:15

Dirigent: Ole Hendriksen
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