
Grundejerforeningen Landagergaard 

Referat af generalforsamling 
 
Søndag d. 26.3.2017 kl. 16.30, Helsinge Hallen, 3200 Helsinge 
 
 
Ad 1) Valg af dirigent 
Gitte Marie Michelsen blev valgt som dirigent. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Da fremmødet var 
under 50% (22 grundejere), og der kun var modtaget 1 fuldmagt, konstaterede dirigenten, 
at generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig vedr. vedtægtsændringer under pkt. 5.  
Charlotte Tune blev valgt som referent.  
 
Ad 2) Beretning 2016 
Formand Søren Larsen aflagde beretning, og oplyste herunder, at kommunen i de 
kommende år vil udbedre veje og om nødvendigt også fortove.  
Beretningen blev taget til efterretning uden bemærkninger. 
 
Ad 3) Regnskab 2016 
Kasserer Charlotte Tune gennemgik regnskabet og oplyste, at der endnu ikke var 
modtaget regning vedr. snerydning/saltning i efteråret 2016. Ligeledes vil udgifter til nytår 
2016/17 blive medtaget i regnskabet for 2017.  
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 4) Forslag fra medlemmer 
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne. 
 
Ad 5) Forslag fra bestyrelsen: 
a. Vedtægtsændringer: Da der ikke var tilstrækkeligt antal fremmødte, skal der inden 1 

måned fra d.d. holdes en ekstraordinær generalforsamling, som skal indkaldes med 8 
dages varsel.  
Efter en afstemning, hvor 19 stemte for og 0 imod, blev det vedtaget at udsætte 
drøftelserne om vedtægtsændringerne til den kommende ekstraordinære 
generalforsamling. 

 
b. Arbejdsdag d. 6.-7. maj 2017: Dato blev taget til efterretning. 

 
c. Budget 2018 med kontingentstigning (kr. 50,00) til kr. 800,-: Det fremlagte 

budgetforslag med en kontingentstigning på kr. 50,00 blev vedtaget. 
 
Ad 6) Valg til bestyrelse 
Charlotte Svendsen-Tune og Frank Sørensen blev genvalgt.  
 
Ad 7) Valg af suppleanter 
Bent Nielsen og Torben Hansen blev genvalgt. 
 
Ad 8) Valg af revisorer 
Michael Mayntzhusen  og Nels Nielsen blev valgt som revisorer. 
 



Grundejerforeningen Landagergaard 

Ad 9) Valg af revisorsuppleant 
Gitte Marie Michelsen blev valgt. 
 
Ad 10) Nedsættelse af arbejdsgrupper 
a) Jubilæumsfest 2018 

I 2016 blev der hensat kr. 20.000,- til en jubilæumsfest, idet grundejerforeningen fylder 
50 år. Der blev nedsat et festudvalg, som skal komme med et forslag til jubilæumsfest 
på generalforsamlingen i 2018.  
Udvalget består af: Shirley Nielsen, Carsten Nielsen, Michael Albrectsen, Torben 
Hansen og Michael Mayntzhusen. 
 

b) Legepladsudvalg 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal gennemgå sikkerheden på legepladsen 
og komme med forslag til forbedringer senest til generalforsamlingen i 2018. 
Arbejdsgruppen består af: Henrik Madsen, Frank Sørensen og Michael Bolbro. 
Såfremt der er forhold, som af sikkerhedsgrunde kræver en hurtig indsats, forelægges 
det bestyrelsen, som tager initiativ til løsning af problemerne. 

 
Ad 11) Eventuelt. 
Der var ingen bemærkninger under eventuelt. 
 
 
28.3.2017 
Referent: Charlotte Tune 
 
Dirigent: Gitte Marie Michelsen 
 
Formand Søren Larsen 
 

BUDGET 2018 
 Indtægter: 
 Kontingent 52800 

Renteindtægter 0 

I alt 52800 

Udgifter: 
 Grønt område 19000 

Snerydning 14000 

Sct. Hans, nytår, fastelavn 5000 

Generalforsamling, bestyrelsesmøder 10.000 

Forsikring 3000 

Administration 3000 

Tab på værdipapirer 
 Overskud -1200 

I alt 52.800 

  kontingent 800 

 


