
Referat fra den ordinære generalforsamling (ordinarie föreningsstämma) den 1. 
juni 2019: 
 
Dagsorden: 

1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar  
2) Val av ordförande vid stämman  
3) Val av en justeringsman som jämte ordföranden skall justera protokollet  
4) Fastställande av dagordning  
5) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett  
6) Föredragning av styrelsens årsredovisning  
7) Föredragning av revisionsberättelsen  
8) Fastställande av resultat- och balansräkningen  
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
10) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust  
11) Fråga om arvoden  
12) Fråga om styrelsens budget for innevarande räkenskapsår samt om 

eventuell ändring av styrelsens fastställde års- och fondsavgifter enligt 
punkt 5.2 och 7.5 (iii).”  

13) Förslag 
14) Val av styrelseledamöter 
15) Val av styrelsessuppleanter  
16) Val av revisor och suppleant  
17) Övriga ärenden 

 
Ad1: 32 huse var repræsenteret hvoraf 6 ved fuldmagt og 5 ved udfyldt 

stemmeseddel. Opdateret medlemsliste findes på foreningens hjemmeside 
Ad2: Bjarne Lehmann Weng blev foreslået som dirigent. Godkendt med applaus. 
Ad3: Som justeringsmand blev Helle Strömann valgt. 
Ad4: Dirigenten kunne konstatere at dagsorden for generalforsamlingen, udsendt i 

forvejen, var i overensstemmelse med foreningens vedtægter 
Ad5: og tidmæssigt korrekt indkaldt 
Ad6: Den udsendte årsberetning blev suppleret med information om at 

affaldspladsen er noget rod. Man kaster ting uden for de opstillede 
skraldespande. Det må man ikke. Hvis man har affald der ikke passer i de 
opstillede skraldespande, skal tingene bringes til affaldspladsen i Örkelljunga. 
Man må ikke ændre på husene uden tilladelse. Velkomst til de nye i hus 21, 
47 og 49. Ingen af de nye var desværre med til generalforsamlingen. Til salg 
er nu hus 14, 20 og 45. Legepladsen trænger til en opdatering. Der er blevet 
udført professionel sikkerhedscheck og -rapport af legepladsen og denne 
renoveres snarest i henhold til de i rapporten angivne punkter. Bestyrelsens 
formand Finn Hartung udtalte en særlig tak til Kalle, Per & Per for flot 



samarbejde i året løb. 
Hus 12 (Allan Glud) syntes beretningen var for tynd. Der burde have stået 
hvad der er sket i året løb. Samtidigt savnedes information om grunden under 
legeplads, badesø, tennisbane og fodboldbane.  
Hus 15 (Per Erland) fortalte at han ikke havde lyst til at købe grunden ind til 
golf AB efter de 2 millioners tab der havde været i 2018. 
Hus 34 (Finn Hartung) meddelte at salget af grunden var blevet trukket 
tilbage af ejendomsmægleren da de erfarede at vi har brugsret og ejerskab til 
legepladsens redskaber.  
Hus 17 (Arild Snekkeness) savnede information til medlemmer om hvad der 
sker løbende. Ex. At hus 49 er solgt. 
Beretningen blev godkendt. 

Ad7: Regnskabet var udsendt på forhånd. Der har 2018 været et underskud på ca 
38.000 og vi har ca 300.000 i en dispositionsfont. Underskuddet fra hus 49 er 
blevet betalt. Dog er kun 25% af morarenterne betalt. Regnskabet blev 
godkendt  

Ad8: Underskud bliver overført til næste år og regnskab samt budget blev 
godkendt. 

Ad9: Generalforsamlingen gav bestyrelsen ansvarsfrihed. 
Ad10: Underskuddet overføres til næste år og tages fra dispositionsfonden. 
Ad11:  Bestyrelsen accepterede igen at arbejde ulønnet. Dette godkendte 

generalforsamlingen 
Ad12: Budgettet for 2019 blev fastsat ved budgetmødet den 10ende november 2018. 

en lille stigning på 50-60kr pr hus pr måned blev godkendt. 
Allan Glud efterlyste besparelses muligheder. Tv pakken kan spares idet folk 
kan tage deres danske abonnement med til Sverige. Det kan de fastboende 
dog ikke. Der må kunne spares på snerydning, skøjtebane, skispor. Kalles folk 
bruger tiden på andre ting hvis der ikke er sne. 
Hus 28 (Jon Mikkelsen) meddelte at legepladsens vedligeholdelse er 
budgetteret med i år, men aftalen udløber og skal genforhandles. 
Arild Snekkenes var ked af at porten mod Nord altid står åben. Kalle 
meddelte at det ville blive repareret snarest når lysmåleren er skiftet. 
Allan Glud mener det er en sovepude at fortsætte vedligeholdelsesaftalen. 
Den langsigtede plan for hvad der skal ske på sigt, mangler. 
Hus 36 (Sonja Wheler) gav Allan Glud ret 
Hus 13 (Anders Sundqvist) ønskede offentlig støtte til vedligehold af vores 
veje. Det kræver givetvis at portene skal sløjfes. Det ønsker et stort flertal 
ikke idet man er overbevist om at portene har gjort at ingen har haft indbrud i 
foreningens levetid. Andet problem er at vi ikke ejer vejene. Det gør Golf AB.  

Ad13: bestyrelsen lagde optil nogle ændringer af vedtægterne idet 
dispositionsfonden giver problemer hos de svenske skattemyndigheder der 



gerne vil beskatte den. Forslag til ændring af paragraf 6.1. blev enstemmigt 
vedtaget. 
Bestyrelsen ønskede også at ændre paragraf 11. så ejerforeningen skal 
godkende kommende nye ejere. Årsagen er at den gerne vil sikre sig mod at 
nye ejere ikke vil betale tidligere ejers gæld. Samtidigt ønsker de sikre sig at 
husene er vedligeholdt standsmæssigt ved en handel. 
Hus 29 (Ann Strøby) det er ikke muligt at definere hvad ordentlig 
vedligeholdelse er. 
Allan Glud synes ikke at bestyrelsen skulle kunne bestemme hvem han ønsker 
at sælge til. 
Arild Snekkenes syntes det var i orden at ejerforeningen skulle sikre sig 
tidligere gæld betalt ved handler, men syntes krav om vedligeholdelse burde 
bortfalde.  
Andres Sundqvist tvivlede på at det ville gøre en juridisk forskel. 
Ændringsforslaget blev sendt retur til bestyrelsen til videre behandling. 
Forslag om at forskønne de enkelte huses affaldsbeholdere blev diskuteret. 
Der manglede desværre information om hvad et hegn vil koste (Kalle mente 
ca 2500 pr hus). Alternativet en affaldsbeholder som i Danmark med træ 
(malet sort) blev fundet for dyr. Derimod kunne indkøb af nye sorte 
affaldsbeholdere godkendes. 
Bestyrelsen havde udtrykt utilfredshed med at hus 17 havde forhøjet bagskab 
med 4 brædder. Bestyrelsen syntes det tog udsigt og ikke fulgte 
ensartetheden. Stemningen på generalforsamling var at der ikke var generel 
modstand mod Arilds ombygning.  

Ad14: Bestyrelsen blev genvalgt enstemmigt og efterfølgende konstituerede sig ved 
 Finn Hartung: formand 
 Jan Lundqvist: kasserer 
 Tom Hertz: sekretær 
 Claus Dalsgaard: mødearrangør 
 Jette Kyvsgaard: uden fast post 
Ad15: Som bestyrelses suppleanter blev valgt Henrik Friborg Jacobsen (genvalg) 

samt Stefan Levin (nyvalg)     
Ad16: Som revisor blev Jan Schjøtz genvalgt og som revisorsuppleant blev Stig 

Baungaard Jacobsen genvalgt. 
Ad17: Eventuelt. 
 Allan Glud gjorde opmærksom på at alle husejere underskrev dokumenter ved 

vores køb. De nye ejere har ikke underskrevet disse dokumenter. 
Hus22 (Helle Strömann) påpegede at der var behov for flere egebuske (eller 
andet) der skal skjule vores varmepumper. Det skal ikke ligne hække, men 
spredte bøgeplanter eller enebær som mere naturligt hører til i området. 
Kalle foreslog at nogle kunne skjules af store sten. 




