
Referat fra budgetmøde den 17.november 2019: 
 
Formand Finn Hartung bød velkommen og især til de nye tilstedeværende husejere 
fra hus 20 og 21. 
 
Bjarne Weng blev foreslået som ordstyrer og blev valgt med akklamation. 
Dirigenten startede med at konstatere, at budgetmødet var indkaldt efter 
foreningens love og beslutningsdygtig. 
 
Det blev vedtaget at Svenne Carlberg og Christian Mørch skulle være 
stemmetællere ved afstemninger. De accepterede valget. 
 
Per Erland orienterede fra Golf AB. Vi fik at vide, at tabet i år desværre 
forventedes at blive 1-1.5mill SEK. 
Kalle og Gustav fik mange rosende ord for deres store arbejde.  
Fra Golf AB blev det udtrykt, at man, ligesom grundejerforeningens bestyrelse, på 
det efterfølgende møde i golfklubben skal stemme for den nye tilknytning til 
Svensk Golf Union uden en mellemliggende bestyrelse. 
 
Fordelspakken, som er husejernes hjælpende hånd til ejerne, med div. fordele til 
husejerne, er genforhandlet for 2020. Vi blev orienteret om, at det var en 
videreførelse af fordelspakken fra 2019. 
 
Budgettet ligner tidligere års budget med en lille reduktion, idet snerydning, 
skispor og fejning af skøjtebane er taget ud af budgettet og vil blive separat 
faktureret til foreningen, afhængigt af vejret. Budget blev gennemgået i detaljer 
uden bemærkninger. 
 
Det blev godkendt at vi fremover skulle betale 200SEK månedligt ekstra til en 
dispositionsfond, idet vi bliver nødt til at have en reserve til betaling af uforudsete 
udgifter. 
 
De bestående lamper er meget dyre at skifte, og med rådnende stammer er det 
besluttet at udskifte samtlige standere. Der var mange forskellige meninger om, 
hvilken stander der skulle anvendes, men der var enighed om, at de bestående 
betonrør og ledningsnet skulle genbruges. 
Kalle anbefalede den galvaniserede Nordlys. Ann Strøby sagde, det var en god ide, 
idet lyset fra de galvaniserede lamper ved udlejningshusene gav et meget bedre lys 
end det markeringslys, de bestående standere udsendte (pandelygte anbefaledes). 



Også Bo Andersen og Bjarne Wind agiterede også for den lysstærke galvaniserede 
stander. 
Jon Mikkelsen gjorde opmærksom på, at holdbarheden af den sortlakerede stander 
måtte forventes at være væsentlig lavere end den galvaniserede. 
Svenne Carlberg samt Alexander Sundberg syntes, at den rustne model Rusty 
passede bedst ind i naturen. Dens lys var ikke ligeså spredt som den galvaniserede, 
men gav meget bedre lys end vores gamle træstammer. Claus Dalsgaard agiterede 
for en mere elegant løsning, men accepterede at bakke op om Rusty hvis den var i 
flertal. Den galvaniserede lampe passer direkte ned i bestående fundamentrør, 
mens Rusty skulle have en mellemskive eller evt bores fast i betonrøret. 
Allan Glud blev beroliget af at høre, at bestyrelsen har indhentet flere tilbud og 
vælger den billigste og bedste. 
Et flertal besluttede at vi skulle skifte til Rusty og godkendte den ekstra 
engangsbetalig (ca. 4000 SEK pr. hus), som blev nødvendigt til finansieringen. 
 
Kalle gjorde os opmærksom på, at vores styresystem (varmeregulering over nettet, 
(brand)alarmer, check af varmepumper) er gammelt og ikke kan vedligeholdes 
mere. Det må forventes at anvende reservefonden til dette projekt. Stefan Levin er i 
bestyrelsen ved at undersøge hvilke muligheder, der er for en ikke for dyr løsning. 
Allan Glud ønskede at nye løsninger skulle være individuelle. 
 
Finn Hartung gjorde opmærksom på, at det udvendige lys på husene er dårligt på 
mange huse. Det anbefales, at man selv skifter pærerne, eller at man anmoder 
Kalle og co. om at udføre arbejdet efter regning. Det ser flot ud, hvis alle huse 
lyser med samme klare lys om natten. Nye LED pærer er af bedre kvalitet, så de 
beholder lysstyrken længere. Navnet på de bedre pærer bliver lagt på hjemmesiden 
af Kalle. 
 
Finn Hartung takkede dirigenten for flot arbejde og forsamlingen for god ro og 
orden. 
 
Referent Tom Hertz  
 


