
 

 

Harebakkegårdens Grundejerforening 
Sønderby, 4050 Skibby 

 

 
        

 

Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2009 på Sønderby Kro. 
 

De 24 fremmødte blev budt velkommen af formanden Dan Kjersgaard (DK). 20 parceller var repræsenteret. 

 

 

1. Valg af dirigent.  

Ove Nielsen (ON) blev foreslået og valgt med akklamation. ON takkede for valget og konstaterede 

generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Læste dagsorden op. Hertil ingen indvendinger. Ingen fuldmagter. 

 

Dagsorden: 

      1.   Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 

3. Aflæggelse af regnskab for 2008. 

4. Forslag. Der er ikke indkommet forslag. 

5. Forelæggelse af budget for 2009 og fastsættelse af kontingent for 2009. Bestyrelsen foreslår kr. 500. 

6. Valg af formand. - Udgår, da formanden ikke er på valg i år. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Bjørn Lindberg, som ikke modtager genvalg. 

          Jørgen Benzon, som modtager genvalg. 

          Inge Thomsen, som modtager genvalg.  

8. Valg af to suppleanter. 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

10. Eventuelt. 

 

2. Bestyrelsens beretning v./DK 

Arrangementer. Et væsentligt formål med disse er at støtte det sociale samvær, og formanden opfordrede til at 

deltage såvel i vores egne som i andre lokale arrangementer i Sønderby; alle er velkomne.  

I årets løb havde vi 2 fællesarbejder, forår og efterår. Endvidere søsætning og optagning af både med efterfølgende 

grillpølser samt Skt. Hans aften. Tak til alle der gav en hånd med ved den praktiske gennemførsel af disse 

arrangementer. Desværre måtte årets fælles bådudflugt aflyses på grund af dårligt vejr. Der blev opfordret til at 

deltage i videst muligt omfang i dette års arrangementer, dato og tid kan ses på vedlagte ”Nyt for 2009”. 

Vejene er lige belagt med svenske skærver og rettet op. De vandes efter behov med calciumchlorid, som binder 

støvet. Vejbrøndene er blevet renset op. 
Vestdrænet. Har ikke givet anledning til problemer i 2008. 

Eng og skov. Strandengene holdes afgræssede med får, eller holdt nede ved høslet. Andre steder bliver rodfræset 

for at forhindre, det springer i skov. 

Fælles bålplads. Reglerne for benyttelse blev ridset op og kan læses i ”Nyt for 2009”. 

Containeren. Bruges til opbevaring af foreningens værktøj og materialer. Vi påtænker endvidere at indrette et par 

hylder i containeren til foreningens arkiv/dokumenter og andet bevaringsværdigt materiale. 

Havneområdet. I år er der foretaget en mindre oprensning af havnen. Badebroen opsættes i samarbejde med 

Bylauget. Mængden af affald er et stort problem, og vi opfordrer alle til at tage eget affald med hjem fra 

havnen. For at undgå miljøproblemer ved afskrabning af både henstilles alle til at respektere reglerne herfor. 

Sønderby. Vandværket leverer godt vand; i 2008 blev der konstateret utætheder i forsyningsnettet på ca. 12%, hvor 

der normalt accepteres max 10%; det er glædeligt, at forbrugerne nu kun bedes om én årlig måleraflæsning. Kroen 

bør vi støtte, da det vil være et tilbageslag at miste den; i vinterhalvåret bydes der her på ”Sønderby-mad” den 

sidste torsdag i måneden. Bylauget er meget aktivt, jf. deres udsendte folder med oversigt over årets arrangementer. 

Kommunen, Frederikssund. Nyt affaldsindsamlingssystem ca. 1. maj. Status på ny fjordforbindelse: Cowi-consult 

er i gang med en VVM undersøgelse for 5 forslag, der sendes til høring i slutningen af 2009.  

Roskilde Fjord. Giver mange oplevelser, i sommeren 2008 fandtes en sværdfisk i et bundgarn lige ud for Sønderby 

Havn. 

Afslutning. Formanden, DK, takkede alle for fremmødet, og en særlig tak blev rettet til bestyrelsen og alle dem, der 

i årets løb har givet en hånd med til vores fælles bedste. 

 



Kommentarer til beretningen: Der er ikke nyt vedr. planerne for den gamle købmandsbutik, hvor der fortsat er rejst 

en byggesag ang. beboelse. De nye regler ang. renovation i kommunen og specielt vores område er ikke helt klare, 

vores medlem Arne checker op på det, så konklusionen blev, at vi afventer udviklingen. Efter koordineringen af 

kommunens og vandværkets aflæsninger af vandforbruget kunne ON oplyse at vandværket også er gået over til at 

benytte folkeregisteradressen til udsendelser. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation. 

 

3. Aflæggelse af regnskab. Kasserer Jørn Alfastsen gennemgik regnskabet for 2008. Det balancerer med et 

overskud på kr. 44.159 og en bankbeholdning på kr. 172.564.  
Regnskabet blev godkendt med akklamation. 
 

4. Forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 

5. Forelæggelse af budget 2009 og fastsættelse af  kontingent 2009. 

Der blev stillet spørgsmål, om der kunne monteres en badestige på badeplatformen, Jørgen Benzon (JB) undersøger 

muligheden. Der blev endvidere stillet spørgsmål til huller i vejen, når foreningen nu har penge; JB redegjorde for 

vejvedligeholdelsen, og DK for en relevant formuestørrelse.  

Et kontingent for 2009 på kr. 500 blev enstemmigt vedtaget. 

 

6. Valg af formand. Udgår, da formanden ikke er på valg i år. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlem. Jørgen Benzon blev genvalgt, 

                                               Inge Thomsen blev genvalgt, 

      Syp Refsing blev nyvalgt. 

 

8. Valg af 2 suppleanter. Rudi Thomsen blev genvalgt og Preben Strøm nyvalgt. 

 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Birger Nielsen blev genvalgt, og Arne Kirt Hansen (AKH) nyvalgt 

som revisorer. Flemming Thomsen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

10. Eventuelt  
 Opfordring til at reducere høj bevoksning af ligegyldige træer og buske. Især på vestsiden af Harebakkevej. 

 Opfordring til om muligt at begrænse brug af støjende maskiner og værktøj. Se Ordensreglementet i Bilag 

A til Foreningens Vedtægter. 

 Opstramning omkr. reglerne for brug af bålpladsen. Se ”Nyt for 2009”. 

 Det forekommer uforståeligt, der mangler toilet og håndvask, når vi påtænker at indrette et arkiv! 

 Trampesti langs Fjorden efterlyses; AKH oplyste, at der kommer ny kommuneplan til efteråret. 

 

 

Formanden, Dan Kjersgaard, takkede dirigenten, Ove Nielsen for veludført hverv. Takkede alle for deres fremmøde 

og for gode ideer at arbejde videre med. Og sluttede af med at ønske alle en rigtig god sæson. 

 

Dirigenten ON afsluttede mødet. 

 

 

 

Referent: Inge Thomsen 

 

 

 

 

Godkendelse af referat:  Dato:   Dato: 

 

 

  ------------------------  ------------------------- 

  Ove Nielsen, dirigent  Dan Kjersgaard, formand 

 


