
Referat af generalforsamling i grundejerforeningen hasselhegnet 
Onsdag d. 24-04-2013 i Damagerhallen klokken 19:00 

 

1: valg af dirigent: Lone nr. 19 
    Fremmødte: 18, ingen fuldmagter 
    De fremmødte var: nr.: 15, 1, 38, 34, 16, 46, 25, 42, 36, 32, 40, 22, 52, 54, 28,        

6, 19, 10 
 

2: Formanden fremlagde beretning 
 

formandens beretning fra bestyrelsen 2013: 

Dette år har igen indtil nu været et af de mere stille år i bestyrelsen. Det ser ud til at tv systemet kører 

selvstændigt og at ingen har oplevet problemer vi i bestyrelsen har været involveret i. medlemmer har valgt 

de produkter de selv syntes har været tilfredsstillende for dem og som vi kan forstå har flere benyttet sig af 

muligheden for at få bredbånd og telefoni med i pakken. 

Vi har fået en del kommenterer vedr optælling til fællesarbejdet og må indrømme at der er et punkt vi nok 

ikke har været strikse nok med at følge op på ! det er et punkt vi vil prøve at få rette lidt mere i system, 

således alle bliver talt op både til torvearb og fællesarb. og jeg skal i denne forbindelse sige at vi må bede 

torveformændene og hjælp til dette da det er de eneste der kan holde øje med deltagerantallet og jeg mener 

også det plejer at stå på den information torveformændene modtager 

Vedr det forestående togprojekt er der ikke meget at sige, vi har været til de høringer der har været og 

mødet hernede i foreningen forløb uden de store armbevægelser. dog er der kommet indsigelser vedr 

kloakering som er planlagt til at skulle løbe tværs gennem brian og vibekes baghave beslutnings ændring på 

der skal føres ind i vores kloaksystem et andet sted end som i plantegningerne anført. brian rosenberg 

(vores tidligere formand ) har været i dialog vedr dette og har lovet at rette henvendelse ved andre 

ændringer som vedrører deres matrikel og dermed også grundejerforeningen. Man kan holde øje med 

projektet på banedanmarks hjemmeside og der finder man også links til tegninger m.m. Det er helt sikker at 

vi nok skal få mere at høre fra deres side når arbejdet kommer tættere på os og mere igang end de er nu.  

Så har vi for første gang i grundejerforeningens historie fået klippet alle træer langs voldene da der har 

været klager over de hang helt ind i haverne og dermed ødelagde hækkenes lys og dermed betingelser for 

at gro. Ved sidste fællesarbejde fik vi malet hegn og samlet skrald samt fik ordnet de forskellige kanter som 

vi plejer, i år er det planen vi skal vi ha grus på stien så den bliver bredere at gå på. Vi så til sidste 

fællesarbejde en tendens til at mange fik ordnet på deres eget torv istedet for at deltage i de af bestyrelsen 

udlagte opgaver, om det var fordi vi ikke var klare nok i beskrivelsen af opgaverne og hvem der skulle 

deltage er uvist men vi må bestræbe os på fra vores side at gøre det mere klart i fremtiden. Med dette sagt 

vil jeg så sige at jeg stadig syntes det er ærgeligt at nogle bevist bliver væk, for det er stadig den eneste 

mulighed vi har for at holde vores kontigent og derved vores omkostninger nede, nemlig ved at alle gør en 

indsats.  

reng ved belægningen grundet den lange frost. det skal i denne sammenhæng bemærkes at vi ligeledes 

holder et vågent øje med saltning og rydning og løbende i denne sæson også har justeret på dette. Vi syntes 

stadig vi får udført et tilfredsstillende stykke arbejde og derfor bliver det også samme firma der skal 

servicerer vor fællesarealer i den kommende sommersæson. 

Med hensyn til vores asfalt er der blevet holdt meget øje med udviklingen af revner i belægningen henover 

vinterhalvåret og denne vinter har jo været særlig streng ved belægningen grundet den lange frost og den 

meget vand der skubber på nedenfra når den fryser, det kan vi ikke afhjælpe andet end at revneforsegle de 

steder det på et tidspunkt skulle blive nødvendigt. Vi fik sidste efterår udbedret kanten ved broen mod volden 

og det ser ud til vi må på den igen med den anden bro i år, idet symptomet er det samme her. det bliver ikke 

noget problem da vi fik en rigtig god løsning sidst som også skulle være tilstrækkelig i dette tilfælde, nemlig 

en nedgravet lukket jordskridsikring i og foran broens fundament.  



Der har igennem et stykke tid været en lystfisker nede ved søen som åbenbart har formodet det var okay at 

lægge i bivak og lave søbredden om til en fiskecamp hvilket ikke er hensigtsmæssigt korrekt taget i 

betragtning af at der var mange skarpe knive og kroge der lå frit tilgængelig. der blev endda fundet en æske 

Euforiserende stoffer som derfor blev afleveret hos karlslunde politi sammen med de knive der lå fremme. 

Personen er af politiet og grundejerforeningen blevet bedt om ikke at komme mere. 

Slutteligt vil jeg sige at vi jo stadig løbende arbejder på at gøre vores forening mere up too date. Vi har jo 

fået en emailadresse (hasselhegnet@hotmail.com) vi har tidligere prøvet at få medlemmers emailadresser 

således vi kan få en information ud uden det koster os papir og tid til omdeling og det var netop også lidt det 

der var meningen med vi vedtog den faste arbejdsweekend 3 søndag i september, derved ved alle denne 

faste dag er reseveret og vi skal ikke kopirer papir og dele rundt. vi har snakket om dette i bestyrelsen og det 

ville være supernemt da alle jo idag har en email, at kunne sende det til alle på en gang. SÅ dette er en 

opfordring til alle om at sende os en mail med navn-husnummer og evt telefonnummer. til: 

hasselhegnet@hotmail.com vi lover ikke at spamme jer. 

jeg takker for ordet og giver det til dirigenten 

 
 

3: Kasseren fremlagde revideret regnskab, budget og herunder fastlæggelse af 
kontingent som blev godkendt. Der var spørgsmål om: kontor administration og 
snerydning / saltning og reparation af bro ved sø. 

 
4: Der var forslag fra bestyrelsen om der skulle holdes en vejfest i år. 

    Dette var der tilslutning til. 17 stemte for. Der meldte sig 3 personer: Lone nr. 19,     
Poul Erik nr. 6 samt Jens nr 10. Lone tager action. Bemærk dette finansieres ikke af 
Grundejerforening men er egen betaling. 

 
5: Nyt om togbanen, var indeholdt i formandens beretning 

Link: http://www.bane.dk/visModulbeholder.asp?artikelID=17731 
 
6: Status på fælles arbejde, var indeholdt i formandens beretning 

     Der blev talt om at genoprette træer ved kørevej, samt evt. brænde ukrydt i vej    
kanten af gartner. 

 
7: Følgende bestyrelse medlemmer var på valg og blev genvalgt: 
Formand: Jens Christesen  

næstformand: Jan kristoffersen  
Kasserer: Jakob A Dahlgaard 

sekretær: Bent Herlevsen  
 
8: Følgende 2 suppleanter til bestyrelsen var på valg og blev genvalgt: 

Suppleant 1.: Poul Erik Kisbye Christensen (nr. 6)   
Suppleant 2.: Frank Fuglsang (nr. 54)   

 
9: Følgende 2 revisorer og revisor suppleant var på valg og blev genvalgt 

Revisor: Jacob Roed nr. 18  
Revisor: Niels Frederiksen nr. 24  
Revisor suppleant: Jesper D. Pedersen nr. 22   

 
10: Følgende torveformænd blev genvalgt: 

Torv 1-11 Hanne Petersen (nr. 3)  
Torv 13-25 Jan Kristoffersen (nr. 15)  
Torv 2-16 Christina Kisbye Christensen (nr. 6)  

Torv 18-25 Jesper D. Pedersen (nr. 22)  
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Torv 26-38 Lars Hansen (nr. 28)  
Torv 40-54 Susanne Klein (nr. 52)  

 
 

11: Eventuelt. 
Bo takkede bestyrelsen for godt arbejde. 
 

Bestyrelsen takker for god ro og orden. 
 

 
 


