
Hermed Indkaldes

 til

 Ordinær generalforsamling 

 
 Lørdag den 26 maj 2018 kl. 10.00 

 i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg.

April 2018
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Bestyrelsen :

Post.: Navn.: Adresse.: Telefon.:

Formand Allan Nielsen Ingolfvej 20 4041 4871

Næstformand Kim Falch Jeppesvej 1 2214 5266

Kasserer Pal Postas Kurtsvej 8 3177 2197

Medlem Henrik Wibe Irenevej 2 2049 3273

Medlem Henrik Movsing Jeppesvej 8 2029 2434

Medlem Hanne Bøttger Jansvej 12 2653 7244

Medlem Urban Lindroos Jensen Bentesvej 4 3216 1445

Suppleant Claus Ingemann Fridolinevej 1 3132 8088

Suppleant Jørgen Olsen Ingeborgsvej 10 2623 6812

Serviceoplysninger.:

Foreningens navn Grundejerforeningen Kaldred af 1967 

Post adresse Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg

Hjemmeside.: www.kaldred67.dk

E-mail.: info@kaldred67.dk
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Dagsorden i henhold til §12 i grundejerforeningens vedtægter.

Punkt 1. a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Valg af stemmetællere

Punkt 2. Beretning ved Formanden om foreningens virke i det forløbne år.

Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Punkt 4 a. Fastsættelse af kontingent og indskud.:
  - Kontingent foreslås uændret til kr. 800.- årligt
b. Fastsættelse af Gebyrer og honorarer.:
  - Gebyrer og honorarer foreslås fastsat i henhold til medsendte oversigt
c. Forslag fra bestyrelsen.:
   - p.t. ingen forslag fra bestyrelsen
d. Forslag fra medlemmer.:
   - p.t. ingen forslag fra medlemmer

Punkt 5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år.:
   
Følgende er på valg.: 
     - Formanden - Allan Nielsen                (modtager genvalg)
     - Henrik Wibe                                     (modtager genvalg)
     - Urban Lindroos Jensen                      (modtager genvalg)
     

Punkt 6. Valg af Bestyrelsessuppleant for 2 år.:

Valg af Suppleanter.:  
     -   Jørgen Olsen                                  (modtager genvalg)                   
 

Punkt 7. Valg af revisor.:

    - Bestyrelsen forslår genvalg af foreningens revisor

Punkt 8. Valg af en af foreningens medlemmer til revisor.:

     - bestyrelsen foreslår Erik Ottesen

Punkt 9. Valg af revisorsuppleant.:

     - bestyrelsen foreslår Finn Petersen

Punkt 10.Eventuelt.:
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Generalforsamling 26 maj 2018

Bestyrelsens beretning
Efter et par år med skiftende udfordringer, mener vi i bestyrelsen, at vi nu er bedre

rustet til at få lagt en stabil og fremtidsorienteret plan for den overordnede praktiske

vedligeholdelse samt administration af vor økonomi og kontakt til medlemmerne.

Vejene
Vi må konstatere, at selvom vore intentioner omkring genopbygning af afvandingen

af vore veje var gode nok, var der vel paradoksalt nok ingen der havde forudset, at vi

ville få så meget regn i 2017, hvilket har været en negativ faktor i vore bestræbelser

på at få lidt bedre holdbarhed på vor vedligeholdelse. Men vi arbejder dog fortsat på

at forbedre bunden af vejbelægningen, således at vi kan opfylde behovet for mere

stabilitet. Men den samlede vandstand på de omkringliggende jorde op til foreningen,

har  jo  tydeligt  afsløret  at  alle  har  haft  store  udfordringer  med  afvanding.  Vi  har

forsøgt at pynte lidt på vore chikaner og når vejene får den standard vi tilstræber, vil

det forhåbentlig pynte på turen rundt i området.

Vi indsendte jo også en en ansøgning til kommunen om eventuelt at anlægge nogle

fartbump for  1  ½ år  siden,  og  har  efter  utallige  rykkere  for  svar,  her  for  et  par

måneder siden fået at vide, at nu ville de sende ansøgning videre til politiet, som i

sidste ende skal give tilladelse. Man kan jo ikke påstå at kommunen har for travlt i sin

sagsbehandling, og de skiftende forklaringer vi har fået, har da også afsløret et system

helt  ude af  trit  med virkeligheden,  hvilket  skæmmer  noget  i  forhold  til  den  iver

kommunen udviser ved andre tilsyneladende mere prestigefyldte projekter.

Affald på området
Vi oplever desværre tit, at der er henkastet forskelligt affald på fællesarealerne, og vil

gerne opfordre grundejerne til  at være lidt behjælpelig med at få dette bortskaffet

eller rette henvendelse til bestyrelsen, hvis man skulle støde på noget sådant ved en

eventuel gåtur i området. Der er vel ingen der forventer post leveret til legepladsen,

hvor vi sidst fandt en postkasse smidt ud.

Hjertestarter
Vi har desværre endnu ikke fået taget os sammen til at prøve at organisere en slags

fælles demonstration af hjertestarterens funktion for de medlemmer der måtte være

interesserede, men forhåbentlig får vi gjort noget ved det i år.

Kontingent til digelav
Som nævnt  i  sidste  års  beretning  omkring  at  vi  måske  i  fremtiden  skulle  betale

kontingent til det digelav, som er oprettet, for at sikre vedligeholdelsen af digerne ved
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Saltbæk Vig, har vi ikke fået yderligere oplysninger omkring dette forhold, men vi vil

naturligvis stadig via Landliggerudvalget holde os orienteret vedrørende dette.

Beskæring
Sidste  år  påbegyndte vi  en generel  nedskæring af  læbælterne på fælles  arealerne,

hvilket især kan ses på det lange stykke af fællesarealet, der går ned mod mosen. Vi

syntes selv at det virkeligt åbnede op for området og skabte lidt mere lys og luft, og i

år er turen så kommet til de forskellige stier vi har, der forbinder de fælles områder.

Der vil nok i den forbindelse være en del lidt høje træer, som vil blive skåret helt ned,

hvilket måske i første omgang kan virke lidt voldsomt, men fremadrettet skulle det

gerne  lette  vedligeholdelsen,  samt  skabe  et  mere  sammenhængende  udtryk  i

beplantningen.  Da vi  nok ikke har  mulighed for  at  fange alle  stier,  der  eventuelt

kunne trænge mere eller mindre, vil vi ligesom de foregående år opfordre grundejerne

til at orientere os, såfremt der er steder, man mener skulle beskæres. Der er også

blevet ryddet omkring søen ved Rådhuset, ligesom selve søen er blevet oprenset. Der

er yderligere blevet åbnet en gammel sti i bunden af Kyllevej, samt skåret ind på stien

i bunden af Karlsvej/Karlasvej rundt til Finnsvej, og så er stien i midten af mosen

blevet ryddet helt ned til åen.

Så der skulle være alle muligheder for en hyggelig gåtur i området til sommer. Vi har

desværre også stadig lidt hængepartier fra sidste år, som vi vil samle op på, så de

grundejere, der har påpeget dette kan roligt afvente forløbet.

Kontingentopkrævninger
Der er flere medlemmer der har været i restance, som heldigvis i det forløbne år har

valgt at indbetale disse restancer, måske fordi vi konsekvent sender alle skyldnere til

inkasso og videre til fogedretten, eller måske fordi folk forhåbningsvis har forbedret

sig, men overordnet er det jo positivt.  Vi er dog stadig ikke helt dækket ind i de

tilfælde hvor skyldner bliver sendt til tvangsauktion, og der ikke opnås dækning ved

1.  auktion,  da  lovgivningen paradoksalt  nok sletter  tidligere  oprettet  pant,  ved  2.

tvangsauktion, hvor der ikke er noget mindstebeløb, og på den måde mister vi også

fremtidig mulighed for at  inddrive eventuel gæld på pågældende ejendom via det

oprindeligt oprettede pant, som de fleste af os har tinglyst på vore ejendomme.

Jubilæumsfesten
Vi vil  gerne  her  benytte  lejligheden til  igen  at  takke for  den  store  opbakning til

arrangementet omkring jubilæet, og selvom folk måske fik lidt rigelig tid til at snakke

med naboen i madkøen, syntes vi overordnet det gik fint. Vi har også snakket lidt om

måske  at  prøve  med  lidt  flere  fællesarrangementer  for  at  styrke  det  sociale

sammenhold i foreningen.
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Generelt
Som det  er  de  fleste  bekendt  har  vi  på  det  seneste  promoveret  et  udspil  fra  vor

elleverandør Seas-Nve via Fibia, således at vi kunne få en fast fiberforbindelse rundt i

hele foreningen.  Der har  naturligvis  i  forløbet  været  en  del  overvejelser  omkring

dette, da der er flere muligheder på markedet for en internetforbindelse, og selvom

argumenterne  for  en  måske  mere  fri  forbindelse  via  mobilt  bredbånd  eller  den

telefonforbindelse mange har, ville den mobile forbindelse have en forbrugsgrænse

og i visse tilfælde kapacitetsproblemer i forhold til hvor mange der var på masten, og

telefonforbindelsen  ville  være  begrænset  i  hastighed  på  grund  af  de  tekniske

begrænsninger for kablet. Derfor mente vi at tilbuddet om fiber både prismæssigt og

driftmæssigt i længden ville være attraktivt, især når vi kunne få lagt det ud i hele

foreningen selvom kun 20% sagde ja, og bortset fra det første halve år, ville der heller

ikke være binding yderligere, hvis man alligevel ville prøve noget andet. Flere havde

også givet  udtryk for  dårlige anmeldelser  af  Fibia på  trustpilot,  hvortil  man også

kunne argumentere,  at  hvis  Fibia  potentielt  har  flere  hundredetusinde abonnenter,

ville selv få procent der klagede umiddelbart lyde af mange, men ikke i forhold til det

samlede antal, og Fibia har jo også garanteret forbindelsen skriftligt. Det har nu vist

sig her efter påsken, at  tilslutningen til  fibernet er blevet så stor at hele projektet

bliver en realitet. Vi har i den forbindelse også aftalt med Fibia at vi får fibernet på

Rådhuset således at vi også kan lave et såkaldt hotspot omkring Rådhuset, således at

eventuelle  grundejere  ved  ophold  ved  Rådhuset  har  adgang  til  internet  ligesom

bestyrelsen nu fremover ikke selv skal tage vore egne trådløse modems med.

Vi har i det forløbne år gennemgået legepladser og bomme, og har i den forbindelse

fået udskiftet diverse defekte emner samt frisket op med maling. Vi har dog ikke

nogen umiddelbar fornemmelse for i hvor høj grad faciliteterne bliver brugt eller om

medlemmerne kunne tænke sig noget andet, men vi håber folk vil være så venlige at

gøre os opmærksom på dette.

Der  bliver  i  øjeblikket  afprøvet  en  udvidet  sortering  på  nogen  genbrugspladser,

hvilket vil betyde at småt og stort brændbart containere sikkert forsvinder fra vores

genbrugsplads, og der vil i stedet blive opstillet flere containere til sortering af det

som tidligere blev brændt.

Lige som sidste år vil vi gerne opfordre de af vore medlemmer, der endnu ikke har

givet os deres mailadresse, om at gå ind på vores hjemmeside www.kaldred67.dk, og

her sende den til os - alternativt smide en seddel med oplysningerne i vores postkasse

Jansvej  1.  Det  er  en kæmpe hjælp i  alle  henseender  når  det  drejer  sig  om vores

kommunikationen internt  i  foreningen,  plus  at  vi  sparer  en del  tid  og  penge ved

udsendelse af  indkaldelser og lignende.

Mvh

Bestyrelsen
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BUDGET 2018 

1015 Kontingent  kr.              413.600,00 

1030 Indskud ny ejer  kr.                10.000,00 

1050 Rykkergebyr  kr.                  6.000,00 

1600 Administrationsgebyr  kr.                  6.800,00 

1997 INDTÆGT I ALT  kr.              436.400,00 

* JANSVEJ 1*

2020 Ejendomsskatter, renovation  kr.                  1.400,00 

2040 Forsikringer - bygning  kr.                  4.000,00 

2050 El-forbrug  kr.                  3.000,00 

2450 Vandforbrug  kr.                  1.200,00 

2700 Forbrug diverse  kr.                  3.500,00 

2701 Fibia Internet  kr.                  2.400,00 

JANSVEJ 1 IALT  kr.                13.100,00 

* PLEJE OG VEDLIGEHOLD *

3030 Græsslåning  kr.                80.000,00 

3040 Vedligehold beplantning  kr.              150.000,00 

3045 Vedligehold Mosen  kr.                10.000,00 
3050 Vedligehold Veje  kr.              115.000,00 

3055 Vedligehold Chikaner  kr.                  3.000,00 

3060 Vedligehold Skilte  kr.                  2.500,00 

3065 Vedligehold Bomme  kr.                  2.500,00 

3070 Vedligehold Legepladser  kr.                  2.500,00 

3075 Vedligehold Sø  kr.                  5.000,00 

3120 Omkostninger hærværk  kr.                  5.000,00 

PLEJE OG VEDLIGEHOLD I ALT  kr.              375.500,00 

* ADMINISTRATION*

4010 Honorar - formand  kr.                10.000,00 

4015 Honorar kasserer  kr.                15.000,00 

4040 Kørselsgodtgørelse  kr.                  3.000,00 

4080 Forsik. - erhvervs, arbejdsskade, ansvar  kr.                  9.500,00 

4090 Revisor og regnskab  kr.                15.000,00 

4100 Advokat og incassoomk.  kr.                  5.000,00 

4110 Omkostninger kontingent opkr.  kr.                10.000,00 

4120 Omkostninger IT - Hjemmeside  kr.                  1.000,00 

4140 Kontorhold - porto  kr.                  2.500,00 

4150 Omkostninger bestyrelsesmøder  kr.                  1.000,00 

4170 Omkostning generalforsamling  kr.                10.000,00 

4190 Omkostninger Sociale engagementer  kr.                10.000,00 

4200 Gaver og blomster  kr.                  2.000,00 

4210 Omkostninger Fællesmøder Kaldred Ferieby  kr.                  1.000,00 

4230 Omkostninger Landliggerudvalg  kr.                     500,00 

ADMINISTRATION I ALT  kr.                95.500,00 

*ANDEN UDGIFT*

7540 Andre udgifter  kr.                              - 

7550 Tab kontingent indeværende år  kr.                  5.000,00 

7997 ANDEN UDGIFT I ALT  kr.                  5.000,00 

5998 OMKOSTNINGER I ALT  kr.              489.100,00 

5999 RES. FØR AFSKRIVNINGER  kr.              -52.700,00 
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TAKST, GEBYR OG HONORAR OVERSIGT

For Grundejerforeningen Kaldred af 1967

Kontingent.: 01. Januar til 31. December = 800,00 kr. pr. parcel.

Ejerskifte - >   Ny parcelejer indskud = 500,00 kr. pr. parcel.

Administrationsgebyr opkræves hos parcelejer ved .:

- Udeladt tilmelding til NETS for kontingent opkrævning = 50,00 kr. pr. parcel.

- Afviste NETS betalinger ikke forårsaget af foreningen = 50,00 kr. pr. betaling.

- Manglende meddelelse om parcel ejerskifte = 100,00 kr. pr. parcel.  Beløbet

  opkræves hos den ny parcelejer.

- Manglende meddelelse om ændring af bopæls adresse = 100,00 kr. pr. parcel.

- I forbindelse med misligholdelse i henhold til de af vor grundejerforening vedtagne 
ordensregler eller servitutter kan der ved påtale opkræves kr. 400,00 pr. henvendelse.

  

Nye parceller der optages i  foreningen betaler udover ny parcelejer indskuddet på
500,00 kr. et ekstra indskud på 5.000,00 kr. samt hvad der i øvrigt måtte være af
forpligtelser iht. foreningens vedtægter.

Gebyr pr. tvangsklipning eller tvangsbeskæring af beplantning herunder hæk mod vej,
sti  eller  fællesareal  hvor  grundejer  måtte  have  denne  forpligtelse  =  De  faktiske
omkostninger, dog min. kr. 250,00 plus administrationsgebyr på kr. 100,00 pr. parcel.

Ved andre forhold hvor bestyrelsen måtte lade et arbejde udføre på en parcelejers
vegne  opkræves  gebyr  =  Faktiske  omkostninger  dog  min.  kr.  250,00  plus  et
administrationsgebyr på kr. 100,00  pr. parcel.

Rykkergebyr for udsendte rykkerskrivelser pr. fremsendt fordring = 100,00 kr. 

I alt fremsendes der tre stk. opkrævninger iht. gældende regler og omkostninger til
advokat,  retsafgift,  inkassofirma  eller  tilsvarende  i  forbindelse  med  en  eventuel
inkassosag pålægges fordringen.

Honorar til formand maks. 10.000,00 kr. alt inkl. pr. fungerende 12 mdr.

Honorar til kasserer maks. 15.000,00 kr. alt inkl. pr. fungerende 12 mdr.

(Gældende fremadrettet, skal godkendes hvert år på ordinær generalforsamling.)
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            Vejledning for beskæring af beplantning ud til privat fællesvej.

Vejene i sommerhusområderne er som hovedregel private fællesveje.
Det er den enkelte grundejer, der skal sørge for at beplantningen langs egen ejendom
ikke er til gene for trafikken.
Du skal være opmærksom på, at store køretøjer såsom lastbiler, slamsugere,
brandbiler og renovationsvogne kræver mere plads end personbiler. Sådanne køretøjer
skal kunne komme uhindret frem på vejene uden at få ødelagt sidespejle m.v.
En typisk sommerhusvej er anlagt som grusvej med rabat i begge sider. Rabatten er
en del af vejarealet, og skal bl.a. give vigeplads for både gående og kørende trafik.
Er den udlagte vej ud for dig udlagt i matriklen i en bredde på 5,00 meter eller
derunder skal hele vejarealet, dvs. inkl. vejrabatter, være friholdt for beplantning helt
ind til skel og i en højde af 4,20 meter.
Er den udlagte vej ud for dig udlagt i matriklen i en bredde over 5,00 meter skal
der min. være et fritrumsprofil på 5,00 meter i bredden og 4,20 meter i højden.
Vejrabatten bør ligeledes være friholdt for beplantning.
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