Harebakkegårdens Grundejerforening
Sønderby, 4050 Skibby
Referat af ordinær generalforsamling 24. marts 2012 på Sønderby Kro
De 31 fremmødte blev budt velkommen af formanden Dan Kjersgaard (DK). 26 parceller var repræsenteret.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab for 2011.
4. Forslag. Der er ikke indkommet forslag.
5. Forelæggelse af budget for 2012 og fastsættelse af kontingent for 2012. Bestyrelsen foreslår kr. 500.
6. Valg af formand. På valg er Dan Kjersgaard (modtager genvalg).
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jørn Alfastsen (modtager ikke genvalg).
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. På valg er Rudi Thomsen og Syp Refsing.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
1. Valg af dirigent.
Ove Nielsen (ON) blev foreslået og valgt med akklamation. ON takkede for valget og konstaterede
generalforsamlingen for lovligt indvarslet og dagsorden iflg. vedtægterne. Ingen fuldmagter.
2. Bestyrelsens beretning v./DK
Foreningens væsentlige formål er at vedligeholde vore fællesområder og at styrke sammenholdet og opretholde et
godt naboskab. Dette gøres bl.a. ved en række arrangementer, der samtidig støtter op om det sociale samvær. I årets
løb har vi haft 2 fællesarbejder, forår og efterår. Endvidere søsætning og bådoptagning med efterfølgende
grillpølser, en fælles bådudflugt samt Skt. Hans aften. Tak til alle der gav en hånd med ved den praktiske
gennemførsel af disse arrangementer. Alle opfordres til at deltage i videst muligt omfang i dette års arrangementer,
dato og tid kan ses på vedlagte ”Nyt for 2012”.
I årets løb har bestyrelsen arbejdet med ideforslag som fremkom ved sidste års GF, jf. nedenfor. Desuden har vi
arbejdet med oprettelsen af en hjemmeside og i den sammenhæng skrevet en Orientering om foreningen.
Den store begivenhed i år er festen i anledning af foreningens 45-års jubilæum, 23. juni 2012 på Havnen – Se
info herom udsendt sammen med indkaldelsen til GF samt note om forlænget tidsfrist for tilmelding i ”Nyt for
2012”.
En anden, mindre behagelig nyhed er, at vi ikke længere kan få tilladelse til at afbrænde haveaffald. Dette - samt et
hensyn til fåreholdet - har fået bestyrelsen til at nedlægge vores fælles bålplads pr. 24. marts 2012 (dog har vi
dispensation til afbrænding af et Skt. Hansbål). Depositum for bomnøgle kan refunderes hos DK. Alle
retningslinier for affaldshåndtering fremgår af Frederiksund kommunes AFFALDSGUIDE 2012.
Status for vores ansvarsområder og interesseområder er i øvrigt følgende:
Vejene vedligeholdes med svenske skærver og synes i rimelig fornuftig stand.
Vestdrænet. I vinterens løb har der været en stor sø på en række parceller. Området besigtiges i foråret, med henblik
på evt. oprensning af den nedre strækning af drænet samt grøften.
Eng og skov. Strandengen mod syd afgræsses med får, de øvrige enge holdes nede ved høslet. Hegnsaftalen løber
for en 10-årig periode og forventes fornyet i år. Samtidig søges tilskudsordningen fornyet for en ny 5-års periode.
Havneområdet. Vi fik en ny flagstang i maj 2011. Der er ingen planer for et større ”værested”; der henvises til det
blå skur, som alle kan benytte. Der arbejdes på at etablere passende toiletforhold, 5 forskellige muligheder er p.t.
blevet vurderet. Bådpladstildelingen 2012 er foregået; der er 1 jolleplads ledig og vi har 6 gæstepladser. Især den
sydlige mole trænger til vedligeholdelse inden for få år.
Sønderby. Der har nylig været afholdt fælles generalforsamling for Vandværket og Bylauget. Bylauget har udsendt
deres Aktivitetsfolder 2012 over spændende arrangementer, som man opfordres til at støtte op om. Bylauget har
haft stort held med at få modificeret vejchikanerne gennem byen. Vandkvaliteten er stadig god. Kroen har vi
heldigvis endnu – så længe der er kunder!
Frederikssund Kommune. Busforbindelsen til Sønderby er forbedret væsentligt. Næste etape af Fjordstien fra
Skuldelev Havn til Møllekrogen er under projektering.
Den til enhver tid siddende bestyrelse administrerer foreningen og organiserer alle aktiviteter i den sammenhæng.
Formanden sluttede af med at takke bestyrelsen for dens arbejde og ønske os ALLE en god sommer.

Kommentarer til beretningen: Flere var uforstående over for bestyrelsens beslutning om at nedlægge den fælles
bålplads og dermed fjerne muligheden for på den måde at bortskaffe brændbart affald. Men da det nu er en del af
politivedtægten fastholder foreningen påbuddet, så fremover, er enhver selv forpligtet til at sortere og bortskaffe
eget affald. Herunder blev flere mulige afhjælpende erstatningsforslag nævnt, bl.a. foreningens indkøb af en
kompostkværn. - I forbindelse med afgræsningen redegjorde Lars Olsen for komplikationerne med fåreholdet:
dyrenes velfærd var på spil ved utilsigtet forekomst af tornede gerne og ved forkert foder som fx frisk græs. - Ang.
toiletsagen blev der udtrykt utilfredshed med den lange sagsbehandlingstid. Bestyrelsen oplyste, at arbejdet med
flere mulige løsningsmodeller er omfattende og yderligere kompliceres af placeringen inden for
strandbeskyttelseszonen; men der arbejdes videre med sagen. – Anskaffelse af en hjertestarter kom op igen, og i
anledning af Hjerteforeningens 50-års jubilæum skulle muligheden være bedre nu; Jørgen Benzon oplyste, at vi
søgte for 3 år siden hos Trygfonden og stod på venteliste; vi følger sagen op. – Ønsket om et ”værested” kom op
igen; der henvises til formandens beretning. – Et ønske om en trampesti fra havnen til Østskov og til Møllekrogen
langs stranden blev nævnt.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab for 2011. Kopi af det underskrevne regnskab blev omdelt af kasserer Jørn Alfastsen.
Det balancerer med et overskud på kr. 10.032,85 og en bankbeholdning på kr. 183.671,15.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
4. Forslag. Der var ikke indkommet forslag.
5. Forelæggelse af budget 2012 og fastsættelse af kontingent 2012.
Forslag til budget blev omdelt. Bestyrelsen foreslår et kontingent på kr. 500. Ændringsforslag på kr. 550, med
begrundelse i kommende udgifter til vedligeholdelse af molerne. Der foreligger imidlertid ikke p.t. et
veldokumenteret forslag til en kommende vedligeholdelse, og udgiften hertil vil givetvis være af en helt anden
størrelsesorden (end 50 kr. pr. parcel). Det blev nævnt at der passende kunne indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling, hvis større udgifter skulle blive aktuelle. Dette var der almindelig tilslutning til, og
ændringsforslaget blev trukket tilbage.
Et kontingent for 2012 på kr. 500 blev vedtaget. Én stemme imod.
6. Valg af formand. Dan Kjersgaard blev genvalgt med akklamation.
7. Valg af bestyrelsesmedlem. Poul Høegh Østergaard blev nyvalgt.
8. Valg af 2 suppleanter. Syp Refsing blev genvalgt og Michael Wesarg-Papior nyvalgt.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Birger Nielsen og Arne Kirt Hansen blev genvalgt som revisorer.
Flemming Thomsen blev genvalgt som revisorsuppleant.
10. Eventuelt. - Ideforslag om salg af is kom op. Et godt initiativ under hensyntagen til gældende regler.
- Flere viste interesse for om foreningen kunne etablere en vogn til opsamling af grenaffald. Administration og
organisering af en sådan løsning forekommer dog ikke praktisk gennemførlig.
- Der blev spurgt, om man har undersøgt muligheder for leje af en toiletvogn? – Følges op!
- Forslag, om foreningen vil købe en flishugger, blev stillet. – Følges op!
Dirigenten, Ove Nielsen afsluttede generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.
Formanden, Dan Kjersgaard, takkede dirigenten, for veludført hverv, og rettede samtidig en stor tak til Jørn
Alfastsen for hans engagerede arbejde for foreningen i almindelighed og ikke mindst for hans store indsats som
kasserer. Takkede til sidst alle for deres fremmøde og sluttede af med at ønske alle en rigtig god sæson.
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