
 

 

Referat af Holtebakkens Generalforsamling d. 14/3 2018  

1) Valg af dirigent 

Alice Nymand nr. 63 blev valgt. 

 

Det indsendte forslag om snerydning blev behandlet som punkt 4, da forslaget har budgetmæssige 

konsekvenser. 

De resterende nummer for et højere nummer. 

 

2) Formandens beretning 

Beretningen blev godkendt 

 

3) Årsregnskab 

Det blev diskuteret om regningen udstedt i dec. 2017 men betalt i jan 2018 skulle bogføres i 

december eller januar. I vores foreningen bliver de bogført når de bliver betalt dvs. januar. 

Denne praksis er tidligere blevet godkendt af revisor. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4) Vintertjeneste/snerydning 

Det blev aftalt at først blev selve snerydningen diskuteret og under budgettet hvilke økonomiske 

konsekvenser en evt. vedtagelse skulle medføre. 

Det nedsatte udvalg har indhentet tilbud om snerydning fra flere forskellige leverandører 

se skrivelse udsendt med dagsordenen. 

Den nye ordning har været i kraft siden 1.november. Der var diskussion om der blev saltet for 

meget, hvornår der skulle ryddes veje. Før ringede formanden/kasserer, når vejene skulle ryddes, 

nu er der aftalt ved hvilke temperatur der skal saltet og hvornår der skal ryddes sne. 

Det er nyt at fortovene bliver ryddet. Det blev påpeget at de store maskiner kan ødelægge 

fortovene. Der blev også rejst tvivl om fortovet tilhørte Grundejerne eller Kommunen, da der kun i 

et tilfælde er indgang direkte fra fortovet til grunden. Det blev pålagt Bestyrelsen at undersøge 

med Park og Vej hvordan det forholdt sig. Det blev også påpeget at flere brugte vejen som skolevej. 

Flere udtalte at de var glade for at vejene ikke var så glatte som de havde været tidligere vintre.  

Afstemning om den nye forbedrede snerydning 

Det blev vedtaget. 

På næste Generalforsamling skal vi evaluere ordningen. 

 

5) Budget for 2018 

Da Vintertjenesten blev vedtaget skulle der tages stilling til om den skulle finansieres af 

vejfonden/formuen, om kontingentet skulle forhøjes med 500 kr. eller 700 kr. 

Det blev påpeget at hvis det blev en streng vinter ville der blive hensat mindre til vejene i værste 

fald taget fra formuen. 



 
Det blev vedtaget at forhøje kontingentet med 500 kr. dvs. indtægten af kontingenter er 82.500 kr. 

mod tidligere 55.000 kr. Ved afsættelse af 50.000 kr. til vedligeholdelse herunder snerydning vil 

overskuddet blive 23.700 kr. 

Budgettet blev vedtaget 

 

6) Valg til bestyrelsen 

Ulla nr. 5 blev valgt til bestyrelsen 

Alice nr. 63 blev valgt til revisorsuppleant 

Janni nr. 32 blev valgt som suppleant 

 

7) Opfølgning af ny hjemmeside 

Det er omtalt i formandens beretning 

 

8) Opbevaring af porcelæn/glas til udlån 

Annemette nr.25 opbevarer 

 

9) Evt. 

Christian nr. 37 orienterede om nyttehaverne nord for Holtebakken. Der er blevet opført flere 

småbygninger. Bestyrelsen for rækkehusene i Kvarterne er opmærksom på dette. Vores bestyrelse 

og Christian vil følge udviklingen. 

 

Der er tit uro ved ”det gamle hospital” på Byvejen til stor sene for de grunde på Holtebakken som 

støder op til dette. Birthe i nr. 17 har flere gange været i kontakt med politi og kommune. 

Udviklingen vil blive fulgt. 

 

Derefter var der hygge samvær med smørrebrød, og vin. 

 

Der var i alt 30 grundejere repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. 

 

referent 

Ebba og Alice nr. 63  


