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WOODLANDS COUNTRY CLUB EKONOMISK FÖRENING 

Extra stämman 11. Juli 2020 

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) Förslag:  Ändring till stadgar

Bilaga 1: Ändring till stadgar §6.1, §11 och §13.2 inklusive bilaga 2 till §11 
7) Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen.

Bilaga: 

Bilaga 1: Ändring till stadgar §6.1, §11 och §13.2 inklusive bilaga 2 till §11 
Bilaga2: Poströstning extra stämman 2020 



WOODLANDS COUNTRY CLUB EKONOMISK FÖRENING 

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling den 11. juli 2020 

1. Oprettelse af oversigt over stemmeberettigede
2. Valg af dirigent
3. Valg af justeringsmand til kontrol af referat, sammen med dirigent og til stemmeoptælling
4. Godkendelse af dagsorden
5. Stillingtagen til om indkaldelse er sket i overensstemmelse med vedtægterne
6. Forslag: Vedtægtsændringer

Bilag 1: Ändring till stadgar §6.1, §11 och §13.2 inklusive bilag 2 til §11
7. Eventuelt

Bilag: 

Bilaga 1: Ändring till stadgar §6.1, §11 och §13.2 inklusive bilaga 2 till §11 
Bilaga2: Poströstning extra stämman 2020 



WOODLANDS COUNTRY CLUB EKONOMISK FÖRENING 

Juni 2020 

Ändring till stadgar §6.1 om dispositionsfond: 

Förslag till ändring: 
Inom föreningen bildas en dispositionsfond för användning av besparingar för reparation och underhåll. 
De överskott eller förluster som kan uppstå av föreningens verksamhet ska avsättes till eller dras av från 
dispositionsfonden. 

Motivering: 
Medlemmerne vedtog på generalforsamlingen d. 5. november 2016, at hvert hus skal betale 100 skr. per 
måned, som opsparing til reparation og vedligehold af fællesfaciliteter og fællesinstallationer m.v. Dette 
fremgår ikke af vedtægterne at fonden også bruges til opsparing til reparation og vedligehold. 

NB! Ændringen blev vedtaget på generalforsamlingen 1. juni 2019 og igen 6. juni 2020 men gentages, da 
der skal laves en svensk protokol til indsendelse sammen med tilrettede vedtægter til Bolagsverket. 

Ändring till stadgar §11 om överlåtelse av fastighet: 

Förslag till ändring: 
Vid överlåtelse av medlems fastighet skall medlem tillse att ny fastighetsägare omgående skriftligen 
ansöker om medlemskap i föreningen.  När förvärvare av fastigheten antas som medlem i föreningen 
inträder han per fastighetens tillträdesdag som medlem i överlåtarens ställe. Ifall den förre 
fastighetsägaren är i skuld till föreningen, måste denna skuld betalas innan den nya fastighetsägaren har 
tillgång till tjänster från föreningen enligt punkt 13 och det till varje tid gällande Service- och 
Rättighetsavtal mellan fastighetsägarna och Woodlands Country Club Golf AB, Bilaga 2. 

Motivering: 
Woodlands Country Club Entreprenad AB har overrdraget ansvaret for Service- og Rettighedsaftalerne 
(S&R aftalerne) til Woodlands Country Club Golf AB.  På generalforsamlingen i 2019 blev bestyrelsen gjort 
opmærksom på, at 2. og 3. gangs købere af huse i Woodlands ikke havde underskrevet en S&R-aftale, 
som alle 1. gangs købere har indgået Efter drøftelse med advokat og ledelsen af Golf AB blev det 
besluttet, at der skulle udarbejdes en revideret S&R-aftale. Foreningen hjalp derefter Golf AB med at lave 
en paradigmeaftale, som Fastighetsbyråns jurist også godkendte. Der blev desuden udarbejdet en 
vejledning til husejere og en blanket til ansøgning om medlemskab af foreningen. Formular for S&R 
aftalen og ansøgningsformular vedhæftes vedtægterne som bilag 2. Formularerne findes endvidere 
sammen med vejledning for husejere, der skal sælge en ejendom i Woodlands, i undermappen 
”Sælgermappen” i mappen ”Grundejerforeningen” på websiten woodlands.se. 

Ändring till stadgar §13.2 om medlemsrättigheter: 

Förslag till ändring: 
Medlem har registrerade i lagfart rätt att nyttja mark på Örkelljunga Åkarp l :21 för befintliga terrasser, 
trädäck, förråd, parkeringsplats, carport, värmepumpanläggning, bergvärmeanläggning med lodrätt 
borrning for kollektorroren, Va-anläggning och övriga ledningar och rätt att utnyttja alla gemensamma 
faciliteter och services inom Woodlands Country Club enligt bilaga 1. 

Motivering: 
Retten til at udnytte jorden på Åkarp 1:21 til carport, värmepumpanläggning, bergvärmeanläggning med 
lodrätt borrning for kollektorroren, Va-anläggning och övriga ledningar er tinglyst efter vedtagelsen af 
vedtægterne.  

NB! Ændringen blev vedtaget på generalforsamlingen 6. juni 2020 men gentages, da der skal laves en 
svensk protokol til indsendelse sammen med tilrettede vedtægter til Bolagsverket. 







WOODLANDS COUNTRY CLUB EKONOMISK FÖRENING
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Alle

Val av Bjarne Lehmann Weng som ordförande vid stämman / dirigent

Val av Jon Mikkelsen som justeringsman / justeringsmand

Poströstning til extra stämma 11. juli 2020 - antal stemmer

Forslag / Förslag
Vedægtsændringer / Ändring till Stadgar §6.1 (bilaga 1)
Vedægtsændringer / Ändring till Stadgar §11 (bilaga 1)
Vedægtsændringer / Ändring till Stadgar §13.2 (bilaga 1)





WOODLANDS COUNTRY CLUB EKONOMISK FÖRENING 

Juni 2020 

Ändring till stadgar §6.1 om dispositionsfond: 

Förslag till ändring: 
Inom föreningen bildas en dispositionsfond för användning av besparingar för reparation och underhåll. 
De överskott eller förluster som kan uppstå av föreningens verksamhet ska avsättes till eller dras av från 
dispositionsfonden. 

Motivering: 
Medlemmerne vedtog på generalforsamlingen d. 5. november 2016, at hvert hus skal betale 100 skr. per 
måned, som opsparing til reparation og vedligehold af fællesfaciliteter og fællesinstallationer m.v. Dette 
fremgår ikke af vedtægterne at fonden også bruges til opsparing til reparation og vedligehold. 

NB! Ændringen blev vedtaget på generalforsamlingen 1. juni 2019 og igen 6. juni 2020 men gentages, da 
der skal laves en svensk protokol til indsendelse sammen med tilrettede vedtægter til Bolagsverket. 

Ändring till stadgar §11 om överlåtelse av fastighet: 

Förslag till ändring: 
Vid överlåtelse av medlems fastighet skall medlem tillse att ny fastighetsägare omgående skriftligen 
ansöker om medlemskap i föreningen.  När förvärvare av fastigheten antas som medlem i föreningen 
inträder han per fastighetens tillträdesdag som medlem i överlåtarens ställe. Ifall den förre 
fastighetsägaren är i skuld till föreningen, måste denna skuld betalas innan den nya fastighetsägaren har 
tillgång till tjänster från föreningen enligt punkt 13 och det till varje tid gällande Service- och 
Rättighetsavtal mellan fastighetsägarna och Woodlands Country Club Golf AB, Bilaga 2. 

Motivering: 
Woodlands Country Club Entreprenad AB har overrdraget ansvaret for Service- og Rettighedsaftalerne 
(S&R aftalerne) til Woodlands Country Club Golf AB.  På generalforsamlingen i 2019 blev bestyrelsen gjort 
opmærksom på, at 2. og 3. gangs købere af huse i Woodlands ikke havde underskrevet en S&R-aftale, 
som alle 1. gangs købere har indgået Efter drøftelse med advokat og ledelsen af Golf AB blev det 
besluttet, at der skulle udarbejdes en revideret S&R-aftale. Foreningen hjalp derefter Golf AB med at lave 
en paradigmeaftale, som Fastighetsbyråns jurist også godkendte. Der blev desuden udarbejdet en 
vejledning til husejere og en blanket til ansøgning om medlemskab af foreningen. Formular for S&R 
aftalen og ansøgningsformular vedhæftes vedtægterne som bilag 2. Formularerne findes endvidere 
sammen med vejledning for husejere, der skal sælge en ejendom i Woodlands, i undermappen 
”Sælgermappen” i mappen ”Grundejerforeningen” på websiten woodlands.se. 

Ändring till stadgar §13.2 om medlemsrättigheter: 

Förslag till ändring: 
Medlem har registrerade i lagfart rätt att nyttja mark på Örkelljunga Åkarp l :21 för befintliga terrasser, 
trädäck, förråd, parkeringsplats, carport, värmepumpanläggning, bergvärmeanläggning med lodrätt 
borrning for kollektorroren, Va-anläggning och övriga ledningar och rätt att utnyttja alla gemensamma 
faciliteter och services inom Woodlands Country Club enligt bilaga 1. 

Motivering: 
Retten til at udnytte jorden på Åkarp 1:21 til carport, värmepumpanläggning, bergvärmeanläggning med 
lodrätt borrning for kollektorroren, Va-anläggning och övriga ledningar er tinglyst efter vedtagelsen af 
vedtægterne.  

NB! Ændringen blev vedtaget på generalforsamlingen 6. juni 2020 men gentages, da der skal laves en 
svensk protokol til indsendelse sammen med tilrettede vedtægter til Bolagsverket. 
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Number

Yes/No

Underskrift/Signature Underskrift/Signature

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Land / Country

Sted og dato / Place and date

Navn / Name Navn / Name

Sendes til / to be send to: @woodlands.se  wccef@live.dk

Ekonomisk Förening

Ansøgning om medlemskab af foreningen

Application for membership of the association

Navn / Name

Gade / Street

e-Mail

Mobiltelefon / Mobile Phone

Postnummer / Postal CodeBy / city

e-Mail

Gade / Street Mobiltelefon / Mobile Phone

Woodlands Country Club

Undertegnede nye ejer(e) bekræfter herved at have indgået Service- og Rettighedsaftale med Woodlands 
Country Club Golf AB, og at have modtaget kopi af foreningens vedtægter (stadgar). / I/We, the undersigned 
new owner(s), hereby confirm that I/we have entered into a Service- och rettighedsavtal with Woodlands 
Country Club Golf AB and that I/we have received a copy of the Association's Article of Association  (Stadgar).

Kontaktoplysningerne må publiceres til øvrige medlemmer af foreningen på foreningens website / 
The contact data may be published to other members of the association on the association's 
website.

Sted og dato / Place and date

By /  City Postnummer / Postal Code

Land / Country

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navn / Name

Kontaktoplysninger nye ejere /Contact data new owners
------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Poststemmer Deltager

1012 1 Nej
1013 1 2
1014 1 Nej
1015 1 Nej
1016
1017
1018 1 Nej
1019
1020
1021
1022 1 Nej
1023 1
1024 1 Nej
1025 1 Nej
1026
1027 1 1
1028 1 1
1029 1 2
1030 1 ?
1031
1032
1033 1 Nej
1034 1 1
1035 1 Nej
1036 1
1037
1038
1039 1 Nej
1040             
1041                                 
1042 1 Nej
1043 1 Nej
1044 1
1045 1 Nej
1046 1 Nej
1047
1048 1
1049
1050 1 Nej
1051 1 Nej
1052 1 Nej
1053 1 Nej
1054 1 Nej

25 11
Huse der stemmer ved stemmeseddel eller tilstedeværelse 27
Stemmeberettigede i alt 44

Carsten Brogaard Jensen
Helle & Jan Lind

Lisbeth og Alexander Ertner Sundberg
Lizzie & Henrik Friborg Jacobsen
Pia Skov & Thomas Wohlert
Gitte & Jan Schjøtz
Jette Kyvsgaard
Pia & Patrik Dahlen

Claus Dalsgaard & Gitte Holse Nielsen

Charlotte & Jens Barfod
Sonja Wheler & Jan Andersen
Mette & Lars Thinggaard
Ulla & Christian Mørch
Mudie & Svenn Erik Carlberg
Elisabeth og Ingemar Christensson 
Diana Dutica
Marianne & Leif Larsen
Vibeke & Aage Rønde Christensen
Bodil Garne & Stig Baungaard Jakobsen
Else & Bjarne Wind

Mette & Finn Hartung

Birthe W. Harboe & Bjarne Lehmann Weng
Inge Hanne & Tor Tegnander
Inge & Poul Eliassen
Sara Härle & Stefan Levin
Nina Klæbel Lundqvist & Jan Lundqvist
Annette Duus & Jon Mikkelsen
Ann Strøby & Kristian Gravgård Nielsen
Lena & Bo Andersen
Klaus Thalbitzer Thiberg & Mette Thiberg
Mette Rosenkilde & Morten Wulff
Merete & Per Rasmussen

Helle Strömann & Peter Björn Andersen

Ekstraordinær generalforsamlingen 11. 
juli 2020

Anne & Allan Glud
Morten Themstrup
Steen Bo Wieslander
Susser Bruno & Per Erland
May-Britt Westreng & Knut Nordlie
Bente & Arild Snekkenes
Marilena & Tom Hertz
Ulla Schøndorff & Henrik Sundberg
Sami Post
Russell Lapidge
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WOODLANDS COUNTRY CLUB EKONOMISK FÖRENING 

Ordinarie föreningsstämman 6. Juni 2020 

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

Bilaga 1: Förvaltningsberättelse 2019 
Bilaga 2: Räkenskaper 2019 

7) Föredragning av revisionsberättelsen
Bilaga 3: Revisionsberättelse räkenskapsåret 2019 

8) Fastställande av resultat- och balansräkningen
Bilaga 2: Räkenskaper 2019 

9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Bilaga 2: Räkenskaper 2019 
11) Fråga om arvoden
12) Fråga om styrelsens budget for innevarande räkenskapsår samt om eventuell ändring av

styrelsens fastställde årsavgifter enligt punkt 5.2 och 7.5 (iii).”
Bilaga 4: Budget 2020 

13) Förslag:
Bilaga 5: Ändringar till stadgarna

14) Val av styrelseledamöter
15) Val av styrelsesuppleanter
16) Val av revisor och suppleant
17) Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen.

Bilaga: 

Bilaga 1: Förvaltningsberättelse 2019 
Bilaga 2: Räkenskaper 2019 
Bilaga 3: Revisionsberättelse räkenskapsåret 2019 
Bilaga 4: Budget 2020 
Bilaga 5: Ändringar till stadgarna 
Bilaga 6: Poströstning ordinarie föreningsstämma 2020 



WOODLANDS COUNTRY CLUB EKONOMISK FÖRENING 

Dagsorden for ordinær generalforsamling den 6. juni 2020 

1. Oprettelse af oversigt over stemmeberettigede
2. Valg af dirigent
3. Valg af justeringsmand til kontrol af referat, sammen med dirigent og til stemmeoptælling
4. Godkendelse af dagsorden
5. Stillingtagen til om indkaldelse er sket i overensstemmelse med vedtægterne
6. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og årsregnskab

Bilag 1: Årsberetning 2019 
Bilag 2: Regnskab 2019 

7. Fremlæggelse af revisionsprotokol
Bilag 2: Regnskab 2019 

8. Godkendelse af årsregnskabet
Bilag 2: Regnskab 2019 

9. Ansvarsfrihed til bestyrelsen
10. Beslutning om anvendelse af årets resultat

Bilag 2: Regnskab 2019 
11. Beslutning om vederlag til bestyrelsen
12. fremlæggelse af budget for 2020

Bilag 3: Budget 2020 
13. Forslag

Bilag 4: Vedtægtsændringer 
14. Valg af bestyrelsesmedlemmer
15. Valg af suppleanter til bestyrelsen
16. Valg af revisor og revisorsuppleant
17. Eventuelt

Bilag: 

Bilag 1: Årsberetning 2019 
Bilag 2: Regnskab 2019 
Bilag 3: Revisionsberetning regnskabsåret 2019 
Bilag 4: Budget 2020 
Bilag 5: Vedtægtsændringer 
Bilag 6: Poststemmeseddel 2020 



Förvaltningsberättelse 2019 / Årsberetning 2019 

M a j  2 0 2 0  S i d e  1 | 3 

Vi har i 2019 kunnet byde flere nye husejere velkommen til Woodlands: Velkommen til Jorunn Horstad & 
Morten Themstrup i #13, Sami Post, Nicolai Post & Michelle Berg Nielsen i #20, Russell Lapidge i #21 og Pia 
Skov & Thomas Wohlert i #49.  

Ved årets udgang var kun hus #14 til salg. Det blev solgt i marts til Steen Bo Wieslander til overtagelse i 
ultimo maj. Velkommen til Steen Bo Wieslander.  

Jordstykket Åkarp 1:80, hvor legeplads, tennisbaner, fodboldbane og badesø ligger, blev sat til salg i starten 
af året, men er tilsyneladende taget af markedet igen. 

Medio 1. kvartal blev den mangeårige sag mht. hus 49 afsluttet. Foreningen fik iht. tilsagn fra Nordea maj 
2013 en kompensation på 113.820 SEK. Kompensationen og indtægter fra udlejning i 2014-2018 dækkede 
gæld og advokatomkostninger plus 26% af morarenterne.  Bruttolejeindtægten på i alt 347.500 SEK for 
perioden primo april 2014 til 31.12.2018 er gået til dækning af gæld til WCC Golf AB (shop og restaurant), 
TV-afgifter, el udgifter, reparationer på huset bl.a. varmepumpen samt månedsafgifter til WCCEF for 
perioden 1.4.2014 til 31.12.2018. 

På generalforsamlingen fremførte et par husejere, at der ville være store generelle og økonomiske fordele 
ved at omlægge foreningen til en samfällighetsförening. Bestyrelsen blev derfor pålagt at få en advokat til 
at vurdere forudsætninger og omkostninger ved at omlægge som foreslået. Bestyrelsen hyrede 
advokatfirmaet Bergman & Eek til at udarbejde en redegørelse. Denne pegede klart på, at 
generalforsamlingen ikke skulle initiere en omlægning. Omkostningerne og arbejdsindsatsen ville være alt 
for stor, og foreningen ville skulle opretholdes. Omkostningerne til Lantmäteriet samt advokatbistanden 
ville meget vel kunne overstige en ½ MSkr. Infrastrukturen og fællesfaciliteter kunne indgå i en 
samfällighet., men forsyninger og service ville skulle varetages af foreningen, medmindre det blev overladt 
til de enkelte medlemmer selv at indgå aftaler om disse leverancer. Dette vil uden tvivl blive væsentligt 
dyrere for det enkelte medlem. Se i øvrigt ”Nyt fra styrelsen om WCCEF-forhold dansk og svensk” udsendt 
juni 2019. 

I forbindelse med drøftelserne om omlægning til samfällighet blev der stillet spørgsmål ved 
renovationsordningen og fællesaftalerne på forsyninger og services. Bestyrelsen har nok engang set på 
dette og konkluderet, at det ikke er muligt at overgå til, at Nårab henter affald ved husene, og at husejerne 
selv afleverer genbrugsaffald på de centrale depoter. De store renovationsvogne kan ikke køre ind i 
området. Med hensyn til forsyninger og services (TV-pakke, bredbånd, vand og afløb, alarmtjeneste, 
skorstensfejning mv.) er der fortsat store fordele ved fællesaftalerne.  

Allan Glud, hus 12, påpegede ganske rigtigt at 2. og 3. gangs købere af huse i Woodlands ikke havde 
underskrevet en Service- og Rettighedsaftale (S&R-aftale) som alle 1. gangs købere har indgået Efter 
drøftelse med advokat og ledelsen af Golf AB blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en revideret S&R-
aftale. Foreningen udarbejdede derefter med hjælp af Bjarne Wind en paradigmeaftale, som Golf AB og 
Fastighetsbyråns jurist godkendte. Der blev desuden udarbejdet en vejledning til husejere og en blanket til 
ansøgning om medlemskab af foreningen. Vejledning, paradigmeaftale, ansøgningsblanket og gældende 
vedtægter er lagt på websiten i mappen Sælgermappe i mappen Grundejerforeningen. Ligesom mæglere i 
Örkelljunga har modtaget kopi af dokumenter og oplysning om sælgers pligt ved salg af ejendom. 
Revisionen af S&R aftalen medfører en mindre ændring til vedtægterne; hvilket fremgår af dagsordenen. 2. 
og 3. gangs købere har fået aftaler til underskrift, og alle – med undtagelse af en enkelt husejer – har 
underskrevet aftalerne.  



Förvaltningsberättelse 2019 / Årsberetning 2019 

M a j  2 0 2 0  S i d e  2 | 3 

Facaderenoveringsprojektet fra 2017-18 blev ikke afsluttet som planlagt. GN Knit renoverede to huse i 2019 
(#40 og #49.) Et par husejere har ikke renoveret facader på sit hus, og fire husejere har valgt at male deres 
huse med en anden træbeskyttelse end de vedtagne uden at have forelagt det for generalforsamlingen, og 
uden hensyntagen til den enstemmige beslutning om, at husene skal se ens ud, og at det udvendige 
udseende på husene iht. vedtægter og ordensregler ikke må ændres/males i anden farve.  

Der er indgået en ny 2-årig serviceaftale med Golf AB om vedligehold og reparationer af fællesfaciliteter og 
fællesarealer. Udgifterne er uforandrede ift. Foregående 3 års periode selvom der har været løn- og 
prisstigninger. Bidrag til snerydning, skøjtebane og langrendsskibane er taget ud af aftalen. Snerydning og 
skøjtebane afregnes efter nærmere aftalt pris. Langrendsskibane anlægges ikke længere. 

Vejbelysningen er i så dårlig stand og dyr at vedligeholde, at det er på tide at investere i en ny og mere 
holdbar løsning med let udskiftelige LED pærer. Løsningen med egepæle og LED aggregatet er alt for dyr en 
løsning. Egepælene er købt og tilpasset i Polen, og Led aggregaterne, der i øvrigt ikke er lovlige, koster 
omkring 1.000 SEK per stk. og er tidskrævende at udskifte. Bestyrelsen indledte derfor en undersøgelse af 
alternative løsninger, som blev forelagt medlemmerne på budgetmødet i november til beslutning om valg 
af armatur. Flertallet valgte armaturet Rusty Slot 80 med E27 LED pærer; et tysk produkt med pærer til ca. 
100 Skr. per stk. Alt i alt indkøbes dr 131 armaturer, pærer og monteringsaggregater samt diverse el-artikler 
mv. til monteringen. Projektet er estimeret til at koste 560.000 Skr.  Udskiftningen gennemføres i 2. kvartal
2020.

På budgetmødet gjorde Kalle opmærksom på, at styresystemet til varmeregulering over nettet og 
overvågning og styring (dvs. tænd/sluk funktioner og alarmer på brand, indbrud, strøm og varme og 
alarmer fra varmepumper) er gammelt og ikke kan vedligeholdes mere. For elleve år siden var det nok State 
Of Art, men der er sket meget på det område siden da. Styresystemet omfatter den centrale server i 
servicehuset samt bokse i de enkelte huse. Det er således foreningens og husejernes system. Foreningen 
står for vedligehold af server. Boksene i husene har husejerne selv ansvaret for at vedligeholde. 

Bestyrelsen har bedt Kalle og bestyrelsessuppleant Stefan Levin, hus 26, undersøge, hvilke muligheder der 
er for en ny løsning, og bestyrelsen vil se på alternative finansieringsmuligheder. Foreningen går efter en 
løsning, hvor Golf AB fortsat kan overvåge essentielle funktioner og alarmer i alle huse dvs. alarmer på 
brand, indbrud, strøm, varme og fra varmepumper samt tænd/sluk facadebelysning og varmekabel for 
vand.  Dette er efter bestyrelsens vurdering et nødvendigt minimum. Der ses også på, om der kan tilføjes 
individuelle funktioner, f.eks. styring af lys og ventilation for blot at nævne et par ud af mange muligheder. 

Det står de enkelte husejere frit for - for egen regning - at ændre i husets indvendige tekniske installationer 
herunder varmesystemet. Det vil bestyrelsen på ingen måde blande sig i. Men man skal være klar over, at 
det kan indebære, at Kalle og hans personale ikke kan yde nogen form for bistand. De kan af gode grunde 
ikke kende alle tekniske løsninger. Kalle og hans personale yder inden for rammerne af serviceaftalen med 
Golf AB service på fælles løsninger ikke på de individuelle løsninger. Fejl og problemer på individuelle 
løsninger må husejeren anmode installatøren om at løse. Opkobling til et nyt fælles system vil ligeledes 
være den enkelte husejers ansvar at bekoste. 

Bestyrelsen har fået udfærdiget en rapport vedr. naturlegepladsens tilstand og den afslører desværre en 
lang række påkrævede renoveringer, hvoraf nogle er nødvendige snarest muligt, af hensyn til brugernes 
sikkerhed. Bestyrelsen vil prioritere de enkelte poster i det modtagne prisoverslag og lave en plan for 
renoveringen samt forsøge at finde den nødvendige finansiering. 
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Et andet projekt som er igangsat, men endnu ikke afsluttet, er afskærmning med hækplanter, af nye 
udvendige varmepumper. Når økonomien tillader det, vil dette blive igangsat. 

Vi er alle interesserede i, at såvel omgivelserne som husene fremstår så smukt som muligt, derfor vil vi fra 
bestyrelsen side opfordre alle husejere til at udskifte udbrændte pærer på husenes udvendige belysning, 
eller bestille dette hos Kalle, mod betaling naturligvis. 

Afslutningsvis skal der også denne gang lyde en stor tak til Kalle og hele personalet på Woodlands, for altid 
at være imødekommende og servicemindede. 

Desuden vil vi takke Golf AB for et godt samarbejde i det forgangne år. 

Med venlig hilsen på vegne bestyrelsen 
Woodlands Country Club Ekonomisk Förening 
Finn Hartung 
Formand 
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deKære Alle. 

Tak for spørgsmål og kommentarer til generalforsamlingens emner. Disse og bestyrelsens bevarelse og 
kommentarer følger hermed. 

Årsberetningen om facaderenoveringsprojektet: 
Helle Strømann & Peter Andersen har bedt om, at følgende kommentar fremlægges på generalforsamlingen: 

Det kom som noget af en overraskelse at læse i Årsberetningen for 2019 i et afsnit om facaderenoveringsprojektet, 
at seks husejere bliver "hængt ud" for enten ikke at have renoveret deres facader eller at have valgt at male deres 
hus med en anden træbeskyttelse end de vedtagne uden at have forelagt det for generalforsamlingen. Det er første 
gang, at vi hører om det. Vi synes, at det er mærkeligt, at bestyrelsen ikke har talt med de pågældende husejere om 
dette, inden det indgår i årsberetningen! 
Vi går ud fra, uden at vide det med sikkerhed, at vi er en af de husejere, der efter bestyrelsens opfattelse har valgt at 
"male" vort hus i en anden træbeskyttelse end vedtaget på generalforsamlingen. 
Det står vi fuldstændig uforstående overfor. Som vi husker mødet og læser referatet fra den ekstraordinære 
generalforsamling tilbage til 5. november 2016, hvor facaderenoveringen blev drøftet, blev det besluttet, citat fra 
referat: "Husejere der måtte ønske det kan fortsat benytte Wola's vandbaserede træbeskyttelse eller lignende efter 
generalforsamlingens bestemmelse". Husene er oprindeligt behandlet med Wola, som er et produkt udviklet af 
Böhme. På mødet blev det fremført, at Böhme havde videreudviklet og forbedret det oprindelige Wola produkt. Det 
var grunden til, at generalforsamlingen vedtog, at husene kunne behandles med Wola eller et lignende produkt. Vi 
har derfor i overensstemmelse med generalforsamlingen beslutning behandlet vort hus, hus 22, med Böhme 
Lignostain Top ceder Nr. 7532 specielt udviklet til cedertræ, som i følge fabrikanten Böhme er en videreudvikling af 
Wola med samme pigmentindhold og dermed farve som Wola. Der er tale om en ny og forbedret udgave af Wola, 
bl.a. med en bedre UV‐beskyttelse.  
Huset blev behandlet i forsommeren 2018, og vi har i de mellemliggende to år ikke hørt noget fra bestyrelsen om 
behandlingen. Vi finder det derfor mildt sagt underligt, at vi midt i en årsberetning skal læse, at vi har malet huset i 
en anden farve en vedtaget ‐ hvis det altså er os, der sigtes til! 
Vi er helt enige i ønsket om, at husene på Woodlands skal fremstå så ensartede som muligt. Men grunden til 
forskellen i udtryk i facaderne mener vi ikke skyldes, at vi har behandlet huset med den oprindelige farve, men 
snarere, at den valgte træbeskyttelse Pinotex på hovedparten af husene er faldet mørkere ud end den oprindelige 
farve, især hus 13 og 14 skiller sig ud. 

Vi har talt med Anne og Allan Glud, hus 12, Helle og Jan Lind, hus 54, Alexander Sundberg, hus 47 og Henrik 
Sundberg, hus 19. De tilslutter sig alle kommentaren til årsberetningen. 

Bestyrelsens kommentarer til Helle Strømanns indlæg: 
Hus 13 og 14 blev mørkere end forventet. Husene ved søen var fejlbehandlet fra starten. På hus 13 og 14 forsøgte 
man at udbedre det ved afslibning og behandling med det gamle produkt uden forudgående oliering. Træet sugede 
derfor rigtig meget farvestof dybere ind. Brædderne ville blive for tynde, hvis det skulle slibes væk.  Hus 13 og 14 
fremstår derfor desværre mørkere end øvrige huse. 

Husene, der blev behandlet med transparent Pinotex, fremstår lysere med varierende farve  i brædderne. Og solen 
bleger brædderne yderligere over tid. ”Pigmenteringsgraden er et kompromis om, at husene skal fremstå lyse og at 
holdbarheden skal være lang”. 
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Böhme produktet blev ikke omtalt på generalforsamlingen, jf. referatet fra mødet, og det er ikke ensbetydende med 
en godkendelse, at det er en videreudvikling af Wola produktet.  

Efter grundige analyser og prøver med forskellige træbeskyttelsesmidler nåede facadeudvalget frem til en 
løsningsmodel for renovering af facaderne. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt modellen og valget af 
Pinotex produktet og besluttede også samtidig, at husejere, der ønskede det, fortsat kunne anvende Wolas 
vandbaserede produkt, der blev anvendt ved behandlingen af facader i 2011/2012.  

Husejerne kunne også bruge lignende produkter (produkter svarende til Pinotex og Wola produkterne), men det 
skulle godkendes af generalforsamlingen før ibrugtagning.  

Da husene blev bygget fremtrådte brædderne i forskellige farvenuancer, jf. billedet af et nybygget hus fra maj 2009. 
Brædderne bevarede strukturen ved behandlingen i 2011/12 og ved renoveringen i 2017. De blev dog lidt mørkere i 
2011 og 2017. Strukturen blev delvis bevaret ved renoveringen i 2017, og nu tre år senere fremtræder brædderne 
lysere og med struktur. 

Udtrykket med produktet, de omtalte huse har anvendt, afviger væsentligt fra det 
oprindelige udtryk i 2008/09. Bræddernes struktur var synlig på de nyopførte huse. Det 
anvendte produkt har givet husene et ensartet gult udtryk uden struktur. 
(Billede fra maj 2009 af facade på hus opført i 4. kvartal 2008/1. kvartal 2009). 

Bo Andersen hus 30 
mener, at  Allan Glud hus 12 m.fl. har benyttet et af generalforsamlingen godkendt Wola 
træbeskyttelsesprodukt, og at det derfor ikke skulle forelægges til godkendelse. Se 

bestyrelsens kommentar til  indlægget ovenfor. 

Årsberetningen om ÅKARP 1:80: 
Mudie & Svenn Carlberg hus 39 har gjort opmærksom på, at ÅKARP 1:80 ikke er taget af markedet. ÅKARP 1:80 
annonceres fortsat til salg på Skeppsholmen Sotheby's International Realty website: 
https://www.skeppsholmen.se/sv/list?s=%C3%A5karp+1%3A80 

Årsberetningen om udskiftning af styresystemet for varme og alarmer: 
Bo Andersen hus 30 har spurgt om, husejere, som har fået installeret individuel varmestyring, bliver fritaget for at 
skulle betale for den fælles løsning.  

Det står de enkelte husejere frit for ‐ for egen regning ‐ at ændre i husets indvendige tekniske installationer 
herunder varmesystemet. Men man bliver ikke fritaget for at betale til den fælles løsning. Varmestyringen sker via 
den samme server, som overvåger alarmer fra husene. Varmestyringen er en del af den samlede obligatoriske 
løsning ”ôvervakning av hus och larmsystem”, jf. pkt. 19 i bilag 1 til vedtægterne. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Det reviderede og godkendte årsregnskab (årsredovisining) for 2019 vedhæftes for info. 

Vi ser frem til mødet og til at modtage poststemmesedlerne.  

Med venlig hilsen 
Woodlands Country Club Ekonomisk Förening 
PBV/Finn  Hartung 
Formand 
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deKære Alle. 

Tak for spørgsmål og kommentarer til generalforsamlingens emner. Disse og bestyrelsens bevarelse og 
kommentarer følger hermed. 

Årsberetningen om facaderenoveringsprojektet: 
Helle Strømann & Peter Andersen har bedt om, at følgende kommentar fremlægges på generalforsamlingen: 

Det kom som noget af en overraskelse at læse i Årsberetningen for 2019 i et afsnit om facaderenoveringsprojektet, 
at seks husejere bliver "hængt ud" for enten ikke at have renoveret deres facader eller at have valgt at male deres 
hus med en anden træbeskyttelse end de vedtagne uden at have forelagt det for generalforsamlingen. Det er første 
gang, at vi hører om det. Vi synes, at det er mærkeligt, at bestyrelsen ikke har talt med de pågældende husejere om 
dette, inden det indgår i årsberetningen! 
Vi går ud fra, uden at vide det med sikkerhed, at vi er en af de husejere, der efter bestyrelsens opfattelse har valgt at 
"male" vort hus i en anden træbeskyttelse end vedtaget på generalforsamlingen. 
Det står vi fuldstændig uforstående overfor. Som vi husker mødet og læser referatet fra den ekstraordinære 
generalforsamling tilbage til 5. november 2016, hvor facaderenoveringen blev drøftet, blev det besluttet, citat fra 
referat: "Husejere der måtte ønske det kan fortsat benytte Wola's vandbaserede træbeskyttelse eller lignende efter 
generalforsamlingens bestemmelse". Husene er oprindeligt behandlet med Wola, som er et produkt udviklet af 
Böhme. På mødet blev det fremført, at Böhme havde videreudviklet og forbedret det oprindelige Wola produkt. Det 
var grunden til, at generalforsamlingen vedtog, at husene kunne behandles med Wola eller et lignende produkt. Vi 
har derfor i overensstemmelse med generalforsamlingen beslutning behandlet vort hus, hus 22, med Böhme 
Lignostain Top ceder Nr. 7532 specielt udviklet til cedertræ, som i følge fabrikanten Böhme er en videreudvikling af 
Wola med samme pigmentindhold og dermed farve som Wola. Der er tale om en ny og forbedret udgave af Wola, 
bl.a. med en bedre UV‐beskyttelse.  
Huset blev behandlet i forsommeren 2018, og vi har i de mellemliggende to år ikke hørt noget fra bestyrelsen om 
behandlingen. Vi finder det derfor mildt sagt underligt, at vi midt i en årsberetning skal læse, at vi har malet huset i 
en anden farve en vedtaget ‐ hvis det altså er os, der sigtes til! 
Vi er helt enige i ønsket om, at husene på Woodlands skal fremstå så ensartede som muligt. Men grunden til 
forskellen i udtryk i facaderne mener vi ikke skyldes, at vi har behandlet huset med den oprindelige farve, men 
snarere, at den valgte træbeskyttelse Pinotex på hovedparten af husene er faldet mørkere ud end den oprindelige 
farve, især hus 13 og 14 skiller sig ud. 

Vi har talt med Anne og Allan Glud, hus 12, Helle og Jan Lind, hus 54, Alexander Sundberg, hus 47 og Henrik 
Sundberg, hus 19. De tilslutter sig alle kommentaren til årsberetningen. 

Bestyrelsens kommentarer til Helle Strømanns indlæg: 
Hus 13 og 14 blev mørkere end forventet. Husene ved søen var fejlbehandlet fra starten. På hus 13 og 14 forsøgte 
man at udbedre det ved afslibning og behandling med det gamle produkt uden forudgående oliering. Træet sugede 
derfor rigtig meget farvestof dybere ind. Brædderne ville blive for tynde, hvis det skulle slibes væk.  Hus 13 og 14 
fremstår derfor desværre mørkere end øvrige huse. 

Husene, der blev behandlet med transparent Pinotex, fremstår lysere med varierende farve  i brædderne. Og solen 
bleger brædderne yderligere over tid. ”Pigmenteringsgraden er et kompromis om, at husene skal fremstå lyse og at 
holdbarheden skal være lang”. 



2

Böhme produktet blev ikke omtalt på generalforsamlingen, jf. referatet fra mødet, og det er ikke ensbetydende med 
en godkendelse, at det er en videreudvikling af Wola produktet.  

Efter grundige analyser og prøver med forskellige træbeskyttelsesmidler nåede facadeudvalget frem til en 
løsningsmodel for renovering af facaderne. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt modellen og valget af 
Pinotex produktet og besluttede også samtidig, at husejere, der ønskede det, fortsat kunne anvende Wolas 
vandbaserede produkt, der blev anvendt ved behandlingen af facader i 2011/2012.  

Husejerne kunne også bruge lignende produkter (produkter svarende til Pinotex og Wola produkterne), men det 
skulle godkendes af generalforsamlingen før ibrugtagning.  

Da husene blev bygget fremtrådte brædderne i forskellige farvenuancer, jf. billedet af et nybygget hus fra maj 2009. 
Brædderne bevarede strukturen ved behandlingen i 2011/12 og ved renoveringen i 2017. De blev dog lidt mørkere i 
2011 og 2017. Strukturen blev delvis bevaret ved renoveringen i 2017, og nu tre år senere fremtræder brædderne 
lysere og med struktur. 

Udtrykket med produktet, de omtalte huse har anvendt, afviger væsentligt fra det 
oprindelige udtryk i 2008/09. Bræddernes struktur var synlig på de nyopførte huse. Det 
anvendte produkt har givet husene et ensartet gult udtryk uden struktur. 
(Billede fra maj 2009 af facade på hus opført i 4. kvartal 2008/1. kvartal 2009). 

Bo Andersen hus 30 
mener, at  Allan Glud hus 12 m.fl. har benyttet et af generalforsamlingen godkendt Wola 
træbeskyttelsesprodukt, og at det derfor ikke skulle forelægges til godkendelse. Se 

bestyrelsens kommentar til  indlægget ovenfor. 

Årsberetningen om ÅKARP 1:80: 
Mudie & Svenn Carlberg hus 39 har gjort opmærksom på, at ÅKARP 1:80 ikke er taget af markedet. ÅKARP 1:80 
annonceres fortsat til salg på Skeppsholmen Sotheby's International Realty website: 
https://www.skeppsholmen.se/sv/list?s=%C3%A5karp+1%3A80 

Årsberetningen om udskiftning af styresystemet for varme og alarmer: 
Bo Andersen hus 30 har spurgt om, husejere, som har fået installeret individuel varmestyring, bliver fritaget for at 
skulle betale for den fælles løsning.  

Det står de enkelte husejere frit for ‐ for egen regning ‐ at ændre i husets indvendige tekniske installationer 
herunder varmesystemet. Men man bliver ikke fritaget for at betale til den fælles løsning. Varmestyringen sker via 
den samme server, som overvåger alarmer fra husene. Varmestyringen er en del af den samlede obligatoriske 
løsning ”ôvervakning av hus och larmsystem”, jf. pkt. 19 i bilag 1 til vedtægterne. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Det reviderede og godkendte årsregnskab (årsredovisining) for 2019 vedhæftes for info. 

Vi ser frem til mødet og til at modtage poststemmesedlerne.  

Med venlig hilsen 
Woodlands Country Club Ekonomisk Förening 
PBV/Finn  Hartung 
Formand 
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Emne: Woodlands. Facaderenovering

Kære bestyrelse 
Tak for jeres kommentarer til vores indlæg, som vi imidlertid ikke kan lade ukommenterede. 
Vi er overbeviste om, at alle har gjort deres bedste for at give facaderne på deres huse en 
lys, transparent og holdbar behandling, som så godt som muligt ligner den oprindelige farve. 
Alle har ønsket at bevare det oprindelige look af husene, om der er anvendt Pinotex, Wola 
eller et Wola forbedret produkt specielt udviklet til cedertræ, udført efter de på 
generalforsamlingen 2016 angivne retningslinjer. 
At dette er faldet lidt forskelligt ud er selvfølgelig uheldigt.  

Vi anbefaler, at stridsøksen begraves og tingenes tilstand accepteres, således at vi kan 
fortsætte det gode og behagelige samvær på Woodlands og fortsat glæde os til at komme 
dertil. 

Med venlig hilsen  
Helle og Peter, hus 22 
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wccef@outlook.com

Fra: Helle og Peter <stromannandersen@gmail.com>
Sendt: 22. maj 2020 10:26
Til: WCC Ekonomisk Förening
Cc: Allan Glud; Helle Lind; alexandersundberg12@gmail.com; Henrik Sundberg
Emne: Kommentarer til årsberetning 2019 til behandling på Generalforsamling for WCC Ekonomiska 

Förening den 6. juni 2020

Kære Formand og bestyrelse 

Vi vil gerne have følgende kommentar til formandens årsberetning fremlagt på den 
kommende generalforsamling den 6. juni 2020. Vi beder om, at I kvitterer for 
modtagelsen af denne mail. 

Det kom som noget af en overraskelse at læse i Årsberetningen for 2019 i et afsnit om 
facaderenoveringsprojektet, at seks husejere bliver "hængt ud" for enten ikke at have 
renoveret deres facader eller at have valgt at male deres hus med en anden træbeskyttelse 
end de vedtagne uden at have forelagt det for generalforsamlingen. Det er første gang, at vi 
hører om det. Vi synes, at det er mærkeligt, at bestyrelsen ikke har talt med de pågældende 
husejere om dette, inden det indgår i årsberetningen! 
Vi går ud fra, uden at vide det med sikkerhed, at vi er en af de husejere, der efter 
bestyrelsens opfattelse har valgt at "male" vort hus i en anden træbeskyttelse end vedtaget 
på generalforsamlingen. 
Det står vi fuldstændig uforstående overfor. Som vi husker mødet og læser referatet fra den 
ekstraordinære generalforsamling tilbage til 5. november 2016, hvor facaderenoveringen blev
drøftet, blev det besluttet, citat fra referat: "Husejere der måtte ønske det kan fortsat 
benytte Wola's vandbaserede træbeskyttelse eller lignende efter generalforsamlingens 
bestemmelse". Husene er oprindeligt behandlet med Wola, som er et produkt udviklet af 
Böhme. På mødet blev det fremført, at Böhme havde videreudviklet og forbedret det 
oprindelige Wola produkt. Det var grunden til, at generalforsamlingen vedtog, at husene 
kunne behandles med Wola eller et lignende produkt. Vi har derfor i overensstemmelse med 
generalforsamlingen beslutning behandlet vort hus, hus 22, med Böhme Lignostain Top ceder 
Nr. 7532 specielt udviklet til cedertræ, som i følge fabrikanten Böhme er en videreudvikling 
af Wola med samme pigmentindhold og dermed farve som Wola. Der er tale om en ny og 
forbedret udgave af Wola, bl.a. med en bedre UV-beskyttelse.  
Huset blev behandlet i forsommeren 2018, og vi har i de mellemliggende to år ikke hørt 
noget fra bestyrelsen om behandlingen. Vi finder det derfor mildt sagt underligt, at vi midt i 
en årsberetning skal læse, at vi har malet huset i en anden farve en vedtaget - hvis det altså 
er os, der sigtes til! 
Vi er helt enige i ønsket om, at husene på Woodlands skal fremstå så ensartede som muligt. 
Men grunden til forskellen i udtryk i facaderne mener vi ikke skyldes, at vi har behandlet 
huset med den oprindelige farve, men snarere, at den valgte træbeskyttelse Pinotex på 
hovedparten af husene er faldet mørkere ud end den oprindelige farve, især hus 13 og 14 
skiller sig ud. 

Vi har talt med Anne og Allan Glud, hus 12, Helle og Jan Lind, hus 54, Alexander Sundberg, 
hus 47 og Henrik Sundberg, hus 19. De tilslutter sig alle kommentaren til årsberetningen. 

Med venlige woodlandshilsner 

Helle og Peter 
Hus 22 
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Jon Mikkelsen

Fra: fh@libak-retail.dk
Sendt: 13. maj 2020 11:58
Til: 'Bo Andersen'
Cc: jl@revipoint.dk; tom@qualiware.com; cd@c-dalsgaard.dk; jk.hsl@paradis.dk; hfj@friborginv.dk; 

stefan.levin@gelita.com; jon.mikkelsen@mail.dk
Emne: SV: Vedr. Årsberetning 2019

Hej Bo 

Teksten er ikke rettet mod jer, eller jeres hus, men primært mod de 2 huse som endnu ikke har malet, hus 38 og 47. 
Derudover har husene 12, 19, 22 og 54 valgt et produkt, der ikke er godkendt af generalforsamlingen; formentlig et 
Wola produkt og ser derfor noget anderledes ud end det på generalforsamlingen besluttede. 

Dette er, hvad der enstemmigt blev vedtaget: 
At facaderne renoveres med ”løsningsmodel 1” ved at de skal slibes rent, 
olieres med grundolie og behandles 2 gange med transparent træbeskyttelse 
Pinotex Transparent Plus i blandingsforholdet B1 1,65 + R1 7,91 + TY 
205,6 for en 5 liters bøtte.  
Husejere, der måtte ønske det, kan fortsat benytteWola’ vandbaserede træbeskyttelse eller lignende efter 
generalforsamlingens bestemmelser. 

Det blev pointeret at husene skulle se ens ud, skulle have en ensartet overflade og skulle fremstå transparente, samt 
at man selv måtte ordne sit hus hvis man ønskede. 

Dette er ikke en ”heksejagt” men husejere som har fået udført eller selv har udført renoveringen jf. 
generalforsamlingsbeslutningen, er forståeligt utilfreds med at enkelte lader hånt om en enstemmig beslutning. 

Jeg håber dette er tilfredsstillende svar på din kommentar og du er naturligvis velkommen til at ringe for yderligere. 

Med venlig hilsen 

Finn Hartung 

M:    +45 22 94 22 10
W:    www.libak‐retail.dk
E:   fh@libak‐retail.dk

Fra: Bo Andersen <ba@addmore.dk>  
Sendt: 11. maj 2020 11:07 
Til: fh@libak‐retail.dk 
Emne: Vedr. Årsberetning 2019 

Hej Finn, 

Tak for indkaldelse til generalforsamling den 6. juni. 
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Jeg har et par kommentarer her ‘up front’ vedr. tekstafsnittet om facade renovering, som jeg mener fortjener 
uddybning og tydeliggørelse. 

Teksten: 
Facaderenoveringsprojektet fra 2017‐18 blev ikke afsluttet som planlagt. GN Knit renoverede to huse i 2019 (#40 og 
#49.) Et par husejere har ikke renoveret facader på sit hus, og fire husejere har valgt at male deres huse med en 
anden træbeskyttelse end de vedtagne uden at have forelagt det for generalforsamlingen, og uden hensyntagen til 
den enstemmige beslutning om, at husene skal se ens ud, og at det udvendige udseende på husene iht. vedtægter og 
ordensregler ikke må ændres/males i anden farve. 

På den ekstraordinære generalforsamling den 5. november 2016 (vedlagt), hvor den tidligere bestyrelse måtte kaste 
håndklædet i ringen mht en fælles vedligeholdelsesordning af husene. Det blev efter en afstemning besluttet, at den 
enkelte husejer selv skulle stå for vedligeholdelsen af sit hus ‐ og at der til formålet kunne benyttes det af 
arkitektfirma Henning Larsen valgte Wolas træbeskyttelsesprodukt ‐ eller Pinotex Transparent Plus ‐ eller (noget 
uklart) lignende. 
Jeg er overbevist om, at de omtalte ‘fire husejere’ (#Hus????) har benyttet Wolas ‐ og dermed altså den vedtagne 
farve. I så fald bør den formulering udgå ‐ sammen med ‘kravet’ om forelæggelse for/på en generalforsamling. 

Hvad der ikke bør herske tvivl om, og dermed fremadrettet kommenteres på, er at der er en tydelig nuanceforskel 
på den originale, lysere Wolas‐farve og så den senest benyttede, mørkere Pinotex behandling. Det kan konstateres 
med det blotte øje, og det betyder, at husene aldrig kan komme til at se ‘ens ud’ ‐ den formulering ‘dur bare ikke’. 
Fra den spæde start gik eksercitsen ud på at finde et alternativt produkt til Wolas ‐ og det blev så Pinotex 
Transparent Plus ‐ der skulle ligne/ligge så tæt op af Wolas som overhovedet muligt. Man kunne tidligt konstatere, 
at den alternative, mere brune nuance bestemt ikke ligner den oprindelige, og som tiden er gået, er husene ved 
søen nu begyndt at se ‘spættede ud’ ‐ med lyse pletter? 

Jeg er formentlig ‘én’ af de i teksten omtalte ‘par husejere’, som ikke har færdigrenoveret vores Hus 30. Hvem er så i 
øvrigt den anden (#Hus?). Men lad mig så slå fast med 7”‐søm, at jeg naturligvis har vedligeholdt og fortsat agter at 
vedligeholde mit hus ‐ løbende. Vores hus kommer aldrig til at fremstå som husene ved søen gjorde i en lang 
periode. Og jeg agter at benytte Wolas originalfarve, som jeg har indkøbt direkte fra producenten i Schweiz sidste år 
‐ med respekt og hensyntagen til husenes oprindelige udtryk. 

Finn ‐ du er velkommen til at ringe mig op for yderligere kommentarer, for jeg er ærlig talt forundret over teksten i 
mødeindkaldelsen. Eller lad mig vide at du har modtaget nærværende input ‐ og agter at delagtiggøre det...  

Best regards, 

Bo Andersen 
Creative Designer, Cand. Arch. 

20 Gammel Strandvej, 1st floor ꞏ DK-2990 Nivå 
Phone: (+45) 33 93 35 50 
Mail: ba@addmore.dk 
Website: www.addmore.dk 
Newsmail Signup: AddMore Newsmail  
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wccef@outlook.com

Fra: Jan Lind <janlind@outlook.dk>
Sendt: 25. maj 2020 22:51
Til: WCC Ekonomisk Förening
Emne: VS: Kommentarer til spørgsmål og kommentarer til generalforsamlingens emner
Vedhæftede filer: Billede af hus 54.pdf; Bagdepot hus 23-39-28.pdf

Kære Bestyrelse 

Vi er helt uenige i Jeres vurdering af det udtryk vores hus har fået ‐ og iøvrigt helt uforstående overfor 
årsagen/agendaen for Jeres fokus. 

Som det fremgår af vedlagte billeder 

1. så er farvetonen på vores hus den samme som blev fremvist på de 3 bagdepoter som vi valgte
fremtidig farve ud fra

2. så er det fortsat muligt at se årene i træet.

Tværtimod mener vi, at den farve de øvrige hus har fået adskiller sig markant fra det oprindelige udtryk ‐ 
og også det oplæg vi fik ud fra de 3 bagdepoter. Husene er uden diskussion blevet mere rødbrune og 
meget mørkere. Og slet ikke i den farvenuance som Henning Larsens Tegnestue havde tænkt.  

Da Wola produktet ikke længere produceres, blev det godkendt at bruge et lignende produkt. Og det er 
det vi har gjort ved at bruge Böhme Lignostain Top ceder Nr. 7532.  

I det omfang, at bestyrelsen har haft problem med vores maling, så burde man retteligt have påpeget det i 
forlængelse af at vi malede huset ‐ og ikke først 2 år efter.  

Vi håber, at I på generalforsamlingen vil uddybe agendaen for Jeres fokus. 

Mvh 
Helle & Jan  



Referat fra den ordinære generalforsamling (ordinarie föreningsstämma) den 6. 
juni 2020: 

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

Referat af Generalforsamling 
Formanden bød velkommen og kommenterede den usædvanlige situation vedr. Covid som har medført at 
generalforsamlingen gennemføres under andre former end sædvanligt. 
En decideret udskydelse af generalforsamlingen var ikke en mulighed, idet regnskabet skal indsendes i rette 
tid. 
Der var repræsentanter til stede fra 5 huse udover bestyrelse, administrator og dirigent. 
26 husejere havde indsendt poststemmesedler. 

Ad 1. Administrator fremlagde oversigt over stemmeberettigede og stemmer per post (bilagt) 
Ad 2. Formanden foreslog Bjarne Weng som dirigent. Valgt uden modkandidater. 
Ad 3. Jon Mikkelsen blev foreslået som justeringsmand. Valgt uden modkandidater 
Ad 4. Dagsordenen godkendt 
Ad 5. Indkaldelsen godkendt jfr. Vedtægterne 
Ad 6. Formanden gennemgik de indkomne kommentarer til årsberetningen: 

Enkelte husejere har reageret på kommentarerne i årsberetningen vedr. 
facaderenoveringsprojektet hvor det fremhæves at nogle husejere endnu ikke har foretaget 
den enstemmigt vedtagne beslutning om renovering mens andre tilsyneladende har anvendt 
forkerte farvekoder. 



Formanden indledte med at oplyse at bestyrelsen får mange henvendelser om forhold som 
husejere gør indsigelse imod, herunder også om den manglende eller forkerte 
facaderenovering. 
Bestyrelsen reagerer og behandler disse indsigelser loyalt og skrider til handling når dette 
findes nødvendigt. 
Sagen vedr. facaderenovering eller mangel på samme har afstedkommet en del diskussion 
og enkelte husejere følte sig ”hængt ud” 
Bestyrelsen konstaterer at der er nogle farveforskelle og uenighed om hvad der er rigtigt og 
forkert, men ønsker ikke at foretage sig yderligere. Formanden opfordrede dog til at de som 
endnu ikke har foretaget renoveringen får det gjort ASAP. 

Bo Andersen, Hus 30, har spurgt om de husejere som har etableret individuel varmestyring 
fritages for at betale til den fælles løsning. 
Dette kunne blankt afvises. 

Årsberetningen godkendt. 

Kassereren fremlagde årsregnskabet som i store træk stemmer overens med budgettet. 
Der er dog en mindre overskridelse af advokatomkostninger, afstedkommet af et par 
medlemmers ønske om undersøgelse af  vedr. overgang til en Samfällighetsförening. 

Ad 7. Kassereren fremlagde Revisionsprottokollen. 

Ad 8. Årsregnskabet blev godkendt 

Ad 9. Ansvarsfrihed til bestyrelsen godkendt. 

Ad 10. Anvendelse af årets resultat jf. regnskab 2019 godkendt. 

Ad 11. Bestyrelsen arbejder fortsat uden vederlag. 

Ad 12. Kassereren fremlagde budgettet 2020 (tidligere drøftet på budgetmødet) 

Ad 13. Vedtægtsændringer: 
§ 6.1:  Ændret jf. det foreslåede.

§ 11: Ændringen udsættes til et senere tidspunkt idet Allan Glud Hus 12, gjorde indsigelse
mod at det nævnte bilag 2, ikke var udsendt sammen med det øvrige materiale.

§ 13.2: Ændret jf. det foreslåede.

Ad 14. Samtlige bestyrelsesmedlemmer genvalgt 

Ad 15. Samtlige suppleanter genvalgt 

Ad 16. Revisor og revisorsuppleant genvalgt 

Ad 17. Allan Glud, Hus 12, roste bestyrelsen for valget af de nye lamper. 
Formanden kommenterede dette med en bemærkning om at lamperne vil blive rettet op, 
straks når mandskabet får tid. 



Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og formanden takkede dirigenten for indsatsen og deltagerne 
for god ro og orden. 

Woodlands juni 2020 

Dirigent Justeringsmand Referent 
Bjarne Lehmann Weng Jon Mikkelsen  Finn Hartung 



WOODLANDS COUNTRY CLUB EKONOMISK FÖRENING

2 Ja Nej Bl

3 Ja Nej Bl

6a Ja Nej Bl

6b Ja Nej Bl

7 Ja Nej Bl

8 Ja Nej Bl

9 Ja Nej Bl

10
Ja Nej Bl

11 Ja Nej Bl

12
Ja Nej Bl

13
Ja Nej Bl

Ja Nej Bl

Ja Nej Bl

14
Ja Nej Bl

Ja Nej Bl

Ja Nej Bl

Ja Nej Bl

Ja Nej Bl

15
Ja Nej Bl

Ja Nej Bl

16
Ja Nej Bl

Ja Nej Bl

Val av revisor och revisorsuppleant:
Omval av Jan Schjøtz
Omval av Stig Baungaard Jakobsen

Omval av Tom Hertz
Omval av Jette Kyvsgaard
Omval av Jan Lundqvist

Val af styrelsesuppleanter:
Omval av Henrik Friborg Jacobsen
Omval av Stefan Levin

Omval Finn Hartung

Forslag / Förslag
Vedægtsændringer / Ändring till Stadgar §6.1 (bilaga 5)
Vedægtsændringer / Ändring till Stadgar §11 (bilaga 5)
Vedægtsændringer / Ändring till Stadgar §13.2 (bilaga 5)

Val av styrelseledamöter:
Omval Claus Dalsgaard

av styrelsens fastställde årsavgifter, jf.pkt.5.2 och 7.5.(iii) (Bilaga 4)

Arvoden (honorar) til styrelsen
Styrelsens budget for innevarande räkenskapsår samt om evt. ändring

Fastställande av Resultat- och balanceräkningen (bilaga 2)
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas/decharge til bestyrelsen bevilliges
Användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust 

Revisionsberättelse godkännas/godkendes (bilaga 3)
Årsredovisning 2019 / Årsregnskab 2019 godkkännas (bilaga 2)

godkändas/disponering af gevinst/tab godkendes (bilaga 2)

Val av Jon Mikkelsen som justeringsman / justeringsmand

Poströstning til ordinarie föreningsstämma 6. juni 2020 - antal stemmer

Styrelsen förvaltningsberättelse (årsberetning) godkännas (bilaga 1)

Alle

Val av Bjarne Lehmann Weng som ordförande vid stämman / dirigent

23

23

23

19 4

23

23

23

23

23

12 10 1

23

23

23

23

22 1

23

22 1

22 1

22 1

22 1

22 1

23

22 1
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2019



WOODLANDS COUNTRY CLUB EKONOMISK FÖRENING 

Dagsorden for ordinær generalforsamling den 1. juni 2019 

1. Oprettelse af oversigt over stemmeberettigede
2. Valg af dirigent
3. Valg af justeringsmand til kontrol af referat, sammen med dirigent og til stemmeoptælling
4. Godkendelse af dagsorden
5. Stillingtagen til om indkaldelse er sket i overensstemmelse med vedtægterne
6. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og årsregnskab

Bilag 1: Årsberetning 
Bilag 2: Regnskab 2018 og budget 2019 

7. Fremlæggelse af revisionsprotokol
Bilag 2: Regnskab 2018 og budget 2019 

8. Godkendelse af årsregnskabet
Bilag 2: Regnskab 2018 og budget 2019 

9. Ansvarsfrihed til bestyrelsen
10. Beslutning om anvendelse af årets resultat

Bilag 2: Regnskab 2018 og budget 2019 
11. Beslutning om vederlag til bestyrelsen
12. fremlæggelse af budget for 2019

Bilag 2: Regnskab 2018 og budget 2019 
13. Forslag

Bilag 3: Vedtægtsændringer 
Bilag 4: Nye affaldsspande 

14. Valg af bestyrelsesmedlemmer
15. Valg af suppleanter til bestyrelsen
16. Valg af revisor og revisorsuppleant
17. Eventuelt

Bilag: 

Bilag 1: Årsberetning 2018 
Bilag 2: Regnskab 2018 og budget 2019 
Bilag 3: Vedtægtsændringer 
Bilag 4: Nye affaldsspande 
Bilag 5: Fuldmagt generalforsamling 2019 



WOODLANDS COUNTRY CLUB EKONOMISK FÖRENING 

Ordinarie föreningsstämman 1. Juni 2019 

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

Bilaga 1: Förvaltningsberättelse 2018 
Bilaga 2: Räkenskaper 2018 och budget 2019 

7) Föredragning av revisionsberättelsen
Bilaga 2: Räkenskaper 2018 och budget 2019 

8) Fastställande av resultat- och balansräkningen
Bilaga 2: Räkenskaper 2018 och budget 2019 

9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Bilaga 2: Räkenskaper 2018 och budget 2019 
11) Fråga om arvoden
12) Fråga om styrelsens budget for innevarande räkenskapsår samt om eventuell ändring av

styrelsens fastställde årsavgifter enligt punkt 5.2 och 7.5 (iii).”
Bilaga 2: Räkenskaper 2018 och budget 2019 

13) Förslag:
Bilaga 3: Ändringar till stadgarna
Bilaga 4: Nya avfallsbehållare 

14) Val av styrelseledamöter
15) Val av styrelsesuppleanter
16) Val av revisor och suppleant
17) Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen.

Bilaga: 

Bilaga 1: Förvaltningsberättelse 2018 
Bilaga 2: Räkenskaper 2018 och budget 2019 
Bilaga 3: Ändringar till stadgarna 
Bilaga 4: Nya avfallsbehållare 
Bilaga 5: Fullmakt föreningsstämman 2019 



WOODLANDS COUNTRY CLUB EKONOMISK FÖRENING 

Årsberetning 2018 

Förvaltningsberättelse 2018 

Her hvor en ny golfsæson er i gang, kan vi i bestyrelsen se tilbage på et forholdsvis roligt/lungt år, med få, 
men vigtige og tidskrævende opgaver. 

De fleste har enten selv, eller med hjælp udefra, fået renoveret facaderne og i skrivende stund er der 
indgået renoveringsaftale vedr. yderligere et par huse. 
Det skal i den forbindelse nævnes, at generalforsamlingen besluttede at arbejdet skulle være udført inden 
udgangen af 2018, hvorfor de som endnu ikke har gennemført renoveringen, vil blive gjort opmærksom på 
overskridelsen af fristen, med krav om at få arbejdet udført. 

Vi har sagt velkommen til nye husejere i hus nr. 21 og nr. 49. 
Særligt fokus har der naturligvis været på hus nr. 49, hvor foreningen havde et stort tilgodehavende, men 
efter afslutningen af regnskabet for 2018 er den mangeårige sag mht. hus 49 afsluttet. Foreningen har iht. 
tilsagn fra maj 2013, modtaget en kompensation fra Nordea. kompensationen og indtægter fra udlejning 
dækker fuldt ud gælden. 

Vi kunne ved seneste generalforsamling glæde os over renoveringen/forskønnelsen af affaldspladsen, men 

til bestyrelsens store ærgrelse og irritation, er der fortsat husejere som ikke respekterer reglerne for 

affaldspladsen. Der må ikke sættes affald ved siden af affaldsbeholderne, d.v.s. der må kun henkastes affald 

i de respektive beholdere (glas, metal, plast, restaffald o.s.v.) Storskrald, kemi, batterier o.lign. må den 

enkelte husejer selv bortskaffe, enten på Nårap i Örkelljunga, eller ved at bestille en container for egen 

regning. 

Vi oplever fortsat et gnidningsløst og positivt samarbejde med Golf AB og kan endnu engang anerkende viljen 

til fortsat udvikling af golfbanerne og omgivelserne.  

Samarbejdet med vd. Karl-Johan Westberg og hele personalegruppen fortjener også kun ros. 

Det giver naturligvis lidt uro når der sker ændringer i den faste og kendte del af personalestaben, men vi 

byder velkommen til de nyansatte og håber på et fortsat godt samarbejde. 

Det sociale sammenhold blandt husejerne har efter bestyrelsens opfattelse høj prioritet og derfor er det 

vigtigt at holde fast i de traditionsrige arrangementer og vi håber at arrangørerne fortsat vil stå for dette. 

Desværre har vi konstateret en vis uenighed mellem ledelsen af golfklubben og Golf AB, hvilket naturligvis 

påvirker den golfspillende del af husejerne. 

Forhåbentlig finder parterne hinanden, i bestræbelserne på at udvikle golfbanen og omgivelserne og dermed 

tiltrække flere medlemmer til golfklubben og eventuelle nye husejere, samt naturligvis at tilfredsstille de 

nuværende medlemmer og husejere. 

 Maj 2019 

Bestyrelsen 



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. 





Protokoll från extra bolagsstämma den 5 november 2016: 

Dagordning: 
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) Beslut om fasadrenovering 2017–2018 och framtida underhåll av fasader
7) Beslut om avveckling av underhållsfond, uppsägning av insamling av bidrag

till fonden och slutbetalning av fond underhåll
8) Beslut om ändring av stadgarna som härrör från beslutet att husägare kan

välja att renovera och underhålla fasaderna
9) Information från WCC Golf AB och presentation av WCC Golf ABs

förmånspaket 2017
10) Framläggande av styrelsens budget för 2017
11) Övriga ärenden

Ad1 Av 42 husägare med rösträtt var 31 representerat direkt eller genom ombud 
Ad2 Styrelsen föreslog Svenne Carlberg som ordföranden. Godkänt med 

acklamation 
Ad3 Styrelsen föreslog Finn Hartung och Helle Strömann som justeringsmän. 

Enstämmigt godkänt. 
Ad4 Dagordning blev enstämmigt godkänt 
Ad5 Kallelsen av stämmen var behörig skett. Varslet godkänt enstämmigt 
Ad6 Styrelsen hade inställt för bolagstämman 

1. Att fasaderna renoveras med ”lösningsmodell 1” i att de måste slipas rena,
oljad med bas olja och behandlas 2 gånger med det transparente
träskyddsmedel Pinotex Plus Transparent i blandningsförhållandet B1
1,65 + R1 7,91 + TY 205,6 för en 5 L burk. Husägare som så önskar kan
fortsätta att använda Wolas vattenbaserade träskyddsmedel eller liknande
efter bolagsstämmans allmänna regler. Båda produkterna kan köpas på
Golf AB

2. Att renovering och underhåll av fasader av husägare utlagda Golf AB, på
uppdrag av Föreningen står för

a. Plan för renovering och underhåll av fasader,
b. Planering och ledning av projekt för enskilda husägare och
c. Rapport till styrelsen att övervaka DIY husägare uppfyller de

allmänna krav som ställs för underhåll av fasader.
Det påpekades att husen skulle se likadana ut, bör ha en enhetlig yta och bör 
finnas transparent, och att husägare kunna fixa eget hus om så önskas. 



Tidigare var det planen att det var nödvändigt att slipa mellan dom enskilda 
processer. Det ströks av rekommendationen. 
Varken föreningen eller Golf AB vill köpa byggnadsställningar. Golf AB 
erbjuder både att hantera underhåll och för att köpa olja till salu till husägare. 
Pigment Nivån som rekommenderas är en kompromiss for att husen ska visas 
ljusa och att hållbarhet måste vara lång, 
Vi fick höra att priserna för renovering kom att handla om 
A: 65 tusen, B: 77 tusen och C: 99 tusen kr plus byggnadsställning som 
indikativa kommer att fluktuera mellan 20 tusen och 32 tusen kr. Om även 
förråd och bag rum behövde göras var för ytterligare om 5,600 kr 
Renoveringen Planen godkändes enhälligt 

Ad7 Medlen i underhållsfonden föreslog styrelsen tillbaka betalades under det 
andra kvartalet 2017 genom avräkning i månadsavgiften. Husen 12–18 som 
inte tidigare reparerats på föreningens bekostnad bör få förskott 24.690SEK 
per hus. Resten av fonden föreslogs utbetalad vid A: 12,490, B: 14,965 och C: 
19.235SEK. Det rapporterades att det fortfarande skulle vara pengar i 
reservfond för oförutsedda utgifter vid datorn kraschar, ljus piedestal 
ersättning och vad som kommer av oförutsedda förknippade med huset 49 
konkurs. 
godkände enhälligt 

Ad8 Bolagsordningen återspeglar nyheterna i den svenska lagstiftningen och 
eliminering av underhållsfond antogs enhälligt 

Ad9 Förmånspaket. Styrelsen hade rekommenderat att förmånspaket förlängdes 
med ett år för att hjälpa Golf AB genom problem med något vikande 
medlemsnummer och en något mindre uthyrning av bostäder i 2016 på grund 
av hyreshus sent slutförande. Samtidigt har restaurangen fått ett underskott 
eftersom det försöker med längre öppettider. 
Bjarne Wind meddelade att Gulf AB ville få årskontingenten till golfklubben 
minskat med 800SEK att locka fler medlemmar. Från flera håll blev det 
påpekat att en ny kock som höjer standarden skulle bidra till den något 
sjunkande omsättning i restaurangen. 
En enda husägare påpekade att nyttan av paketet var bara för golfare och att 
den bör vara frivillig. Andra ansåg att husen såldes som en golf hus så golf 
tillknytning bör vara obligatorisk. 
En annan husägare önskade att några av de erbjudna greenfee kan omvandlas 
till stöd genom att hyra huset för gästerna. Golf AB lovade att se större 
flexibilitet i förmånspaket  
30 röstade för förslaget. En mot. Förmånspaket antogs med rekommendation 
för ovanstående ändring. 

Ad10 Budgetinformation gavs 



Ad11 Hus49: Styrelsens ordförande Bjarne Weng informerade om att Nordea 
Danmark, som har stora lån i hus 49, har varit mycket svår ”att dansa med”. 
Nordea vil nu acceptera att vi kan gå vidare- Först insolvensförfaranden som 
genomföres i Danmark innan det kan gå vidare till tvångsförsäljning av 
Kronofogden i Sverige. Vi hoppas på en lösning i 2017, liksom föreningens 
tillgodohavande i hus 49 täcks av den nye blivande ägare som våra stadgar 
föreskriver.  

  
 Dom värmepumparna har ersatts kommer att döljas bakom bok buskar snart. 

 
Vi informerades om att nästa ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum 
den 22 april 2017. Samtidigt informerades vi att både presidenten och kassör 
(och eventuellt andra) kommer att lämna styrelsen vid den tidpunkten. Det 
finns ett stort behov av nya unga krafter för det fortsatta arbetet. 
 
Bjarne Wind informerade oss om att han skulle sluta arbeta för Golf AB på 
våren. 

 
Styrelseordförande Bjarne Weng tackade de närvarande för god ordning och tackade 
dagens ordförande för väl utfört arbete 
 
Den 5.november 2016 
 
 
 
Tom Hertz Svenn Carlberg Finn Hartung Helle Strömann 
referent ordförande justeringsman justeringsman      
 

  
 



Ekonomisk Förening 

2018



Ordinær generalforsamling i Woodlands Country Club Ekonomisk 
Förening (grundejerforeningen). Den 26.maj 2018 

1. Registrering: Der var 21 stemmeberettigede husejere til stede eller repræsenteret ved en fuldmagt.
2. Formanden bød velkommen og foreslog Jan Lind valgt som dirigent. Det blev godkendt.
3. Som justeringsmand blev Anders Sundquist (13) foreslået og valgt.
4. Dagsorden blev godkendt
5. Dirigenten redegjorde for at den ordinære generalforsamling var lovligt indkaldt i henhold til

foreningens vedtægter. Godkendt
6. Årsberetningen var udsendt på forhånd og formand Finn Hartung knyttede nogle kommentarer til

beretningen.
a. Vores vejbelysning ser lidt sløj ud. Der er indkøbt reservedele til udskiftning af de ca 25 værst

medtagne standere, således at vi ikke behøver at udskifte samtlige godt 100 standere i år, men
de bestående standere holder ikke mange år. Bestyrelsen ser på nye muligheder for belysning,
samt økonomien hermed

b. Affaldspladsen blev forskønnet med et hegn og der blev ryddet pænt op i årets løb, men der
bliver stadig sat storskrald ved affaldscontainerne. Det må man ikke. Storskrald skal afleveres i
Örkelljunga. Vi håber pladsen kan forskønnes yderligere ved at maskiner parkeres længere væk
fra indkørslen til området og div. oplag af sten, grus og byggemateriale lægges uden for
synsfeltet.

c. hus 49, som er ved at blive sat på tvangsauktion, skylder foreningen ca 130.000 kr. Vi har
afskrevet beløbet, men tror på Nordea som lovet vil sikre at kommende ejer overholder vores
vedtægter og betaler beløbet.

d. Golfklubbens medlemsantal er faldende. Der er netto 150 medlemmer mindre end for to år
siden. Golfklubbens bestyrelse har tilsyneladende været ganske ineffektive og der er indkaldt til
ekstraordinær generalforsamling i klubben (4. juni 2018) således at der forhåbentlig kan vælges
en bestyrelse der fremadrettet kan samarbejde med Golf AB og baneejerne om et samlet tiltag
for golfbanens fremtid.

Anders Sundquist talte for at vi viste aktiv deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling i 
golfklubben og at flest mulig antal husejere ville dukke op og stemme. Hvert medlem kan have 
fuldmagt med fra et andet medlem. 

e. Finn Hartung fortalte at Golf AB havde et underskud på 1.5million i 2017. Vi fik at vide at 20% af
indtægterne kom fra medlemsafgifterne, så det påvirker resultatet at der er lidt for få
medlemmer. Ejerne af Golf AB (Per og Per) takkede (via Finn) for flot samarbejde med resten af
husejerne. Jon Mikkelsen blev takket for fremragende arbejde. Han styrer økonomi samt jura i
samarbejde med kassereren og formanden. En særlig tak til Kalle. Han er meget vigtig for det
gnidningsfrie samarbejde. Også en tak til det imødekommende og serviceorienterede
personale.

f. En stor tak til Per og Per blev fremført.

Årsberetningen blev godkendt. 



7. revisionsprotokollen blev godkendt.
8. Årsregnskabet. Kasserer Jan Lundquist gennemgik kortfattet regnskabet der var udsendt på

forhånd. Det var tæt på det budgetterede med et lille overskud på 9000kr. Vi har nu ca 300.000kr i
reserve til uforudsete udgifter (plus de forventede 130.000kr fra hus 49).

Allan Glud (12) undrede sig over at vi betalte for 46 TV-abonnementer trods vi kun er 43 husejere.
(er det det ’fremmede’ hus og klubhuset?) Det var ikke transparent i regnskabet hvem de 3 sidste
dækkede og det var svært at i regnskabet at se de dækkede vores udgifter.

Allan Glud undrede sig over at vi havde fået vores porte vedligeholdt uden tilbudsrunde. (Claus
Dalsgaard fortalte at man anså det billigst at få portene vedligeholdt af det firma der i forvejen var i
området til husfacaderne). Betaler husejerne for vedligeholdelse af alle 5 porte på trods af at kun
de 3 har noget med os at gøre. Allan ytrede bekymring for at klubbens og husejerkredsens
interesser blev sammenblandet.

Allan Glud syntes der blev brugt mange penge på administration.

Formandens årsberetning blev godkendt

9. Ansvarsfrihed for bestyrelsen blev givet af forsamlingen.
10. Årets overskud bliver overført til reserverne.
11. Vederlag: Bestyrelsen accepterede fortsat arbejde uden vederlag. Godkendt
12. Budget for 2018: Kasserer Jan Lundquist fortalte at årets budget lignede sidste års budget meget.

a. Lena Andersen (30) spurgte hvorfor lamperne på vejene havde noget med foreningen at
gøre. Det er ikke vores veje. Det skal undersøges nærmere hvorfor vi skal stå for den udgift.

b. Allan Glud havde mange spørgsmål: hvor længe løber fordelspakken. Hvorfor betaler vi
28.000kr for snespor uanset om der er sne eller ej. Vi bør kun betale de faktiske udgifter.
Det skal gøres mere transparent hvad vores penge bliver brugt til.

Finn Hartung lovede at kikke på om det var muligt med golfselskabet at lave det mere 
transparent og tilføjede at vi betaler for et antal timer, således at der bliver løst andre opgaver 
når der ikke skal ryddes sne eller laves skøjtebane og skispor. 

13. Forslag: Charlotte Barfod (35) undrede sig over at vore skraldespande var så grimme. Bestyrelsen
blev pålagt at undersøge om der var et billigt kønt alternativ eller en billig måde at skjule
skraldespande på.

14. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Alle accepterede genvalg med akklamation
15. Suppleanter: Også genvalgt
16. Revisor Jan Schjøtz (50) blev genvalgt. Som ny revisorsuppleant blev valgt Stig Baungaard Jacobsen

(44)
17. Eventuelt: Restaurantens aftenåbningstider bliver annonceret på vores lukkede facebook gruppe.

Tom Hertz (18) anmodede om at for de få der ikke bruger facebook kunne det annonceres på
restaurantens hjemmeside eller udsendes som mail. Mette Tinggaard (37) lovede at sørge for at
formanden udsendte information som mail.
I henhold til Allan Glud kan man nu køre forbi den flyttede gate i almindelige biler. Stenene skal
flyttes tættere på hinanden. Formanden lovede at informere Kalle om dette.



Anders Sundquist fortalte at det varmestyringssystem der er standard i vores huse har visse brister. 
Der er kun en føler placeret uden for vores badeværelse. Hus 13 har fået ændret deres system for 
ca 12.000kr således at der er følere i flere rum og at temperaturen stadig kan fjernstyres. Det har 
hjulpet meget. 

Finn takkede dirigenten for flot arbejde samt takkede de fremmødte 

Maj 2018 

Referent Dirigent Justeringsmand 

Tom Hertz Jan Lind Anders Sundquist 



Ordinær generalforsamling i Woodlands Country Club Ekonomisk 
Förening (grundejerforeningen). Den 26.maj 2018 

1. Registrering: Der var 21 stemmeberettigede husejere til stede eller repræsenteret ved en fuldmagt. 
2. Formanden bød velkommen og foreslog Jan Lind valgt som dirigent. Det blev godkendt.  
3. Som justeringsmand blev Anders Sundquist (13) foreslået og valgt. 
4. Dagsorden blev godkendt 
5. Dirigenten redegjorde for at den ordinære generalforsamling var lovligt indkaldt i henhold til 

foreningens vedtægter. Godkendt 
6. Årsberetningen var udsendt på forhånd og formand Finn Hartung knyttede nogle kommentarer til 

beretningen.  
a. Vores vejbelysning ser lidt sløj ud. Der er indkøbt reservedele til udskiftning af de ca 25 værst 

medtagne standere, således at vi ikke behøver at udskifte samtlige godt 100 standere i år, men 
de bestående standere holder ikke mange år. Bestyrelsen ser på nye muligheder for belysning, 
samt økonomien hermed 

b. Affaldspladsen blev forskønnet med et hegn og der blev ryddet pænt op i årets løb, men der 
bliver stadig sat storskrald ved affaldscontainerne. Det må man ikke. Storskrald skal afleveres i 
Örkelljunga. Vi håber pladsen kan forskønnes yderligere ved at maskiner parkeres længere væk 
fra indkørslen til området og div. oplag af sten, grus og byggemateriale lægges uden for 
synsfeltet. 

c. hus 49, som er ved at blive sat på tvangsauktion, skylder foreningen ca 130.000 kr. Vi har 
afskrevet beløbet, men tror på Nordea som lovet vil sikre at kommende ejer overholder vores 
vedtægter og betaler beløbet.  

d. Golfklubbens medlemsantal er faldende. Der er netto 150 medlemmer mindre end for to år 
siden. Golfklubbens bestyrelse har tilsyneladende været ganske ineffektive og der er indkaldt til 
ekstraordinær generalforsamling i klubben (4. juni 2018) således at der forhåbentlig kan vælges 
en bestyrelse der fremadrettet kan samarbejde med Golf AB og baneejerne om et samlet tiltag 
for golfbanens fremtid. 

Anders Sundquist talte for at vi viste aktiv deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling i 
golfklubben og at flest mulig antal husejere ville dukke op og stemme. Hvert medlem kan have 
fuldmagt med fra et andet medlem. 

e. Finn Hartung fortalte at Golf AB havde et underskud på 1.5million i 2017. Vi fik at vide at 20% af 
indtægterne kom fra medlemsafgifterne, så det påvirker resultatet at der er lidt for få 
medlemmer. Ejerne af Golf AB (Per og Per) takkede (via Finn) for flot samarbejde med resten af 
husejerne. Jon Mikkelsen blev takket for fremragende arbejde. Han styrer økonomi samt jura i 
samarbejde med kassereren og formanden. En særlig tak til Kalle. Han er meget vigtig for det 
gnidningsfrie samarbejde. Også en tak til det imødekommende og serviceorienterede 
personale. 

f. En stor tak til Per og Per blev fremført. 

Årsberetningen blev godkendt. 



7. revisionsprotokollen blev godkendt.
8. Årsregnskabet. Kasserer Jan Lundquist gennemgik kortfattet regnskabet der var udsendt på

forhånd. Det var tæt på det budgetterede med et lille overskud på 9000kr. Vi har nu ca 300.000kr i
reserve til uforudsete udgifter (plus de forventede 130.000kr fra hus 49).

Allan Glud (12) undrede sig over at vi betalte for 46 TV-abonnementer trods vi kun er 43 husejere.
(er det det ’fremmede’ hus og klubhuset?) Det var ikke transparent i regnskabet hvem de 3 sidste
dækkede og det var svært at i regnskabet at se de dækkede vores udgifter.

Allan Glud undrede sig over at vi havde fået vores porte vedligeholdt uden tilbudsrunde. (Claus
Dalsgaard fortalte at man anså det billigst at få portene vedligeholdt af det firma der i forvejen var i
området til husfacaderne). Betaler husejerne for vedligeholdelse af alle 5 porte på trods af at kun
de 3 har noget med os at gøre. Allan ytrede bekymring for at klubbens og husejerkredsens
interesser blev sammenblandet.

Allan Glud syntes der blev brugt mange penge på administration.

Formandens årsberetning blev godkendt

9. Ansvarsfrihed for bestyrelsen blev givet af forsamlingen.
10. Årets overskud bliver overført til reserverne.
11. Vederlag: Bestyrelsen accepterede fortsat arbejde uden vederlag. Godkendt
12. Budget for 2018: Kasserer Jan Lundquist fortalte at årets budget lignede sidste års budget meget.

a. Lena Andersen (30) spurgte hvorfor lamperne på vejene havde noget med foreningen at
gøre. Det er ikke vores veje. Det skal undersøges nærmere hvorfor vi skal stå for den udgift.

b. Allan Glud havde mange spørgsmål: hvor længe løber fordelspakken. Hvorfor betaler vi
28.000kr for snespor uanset om der er sne eller ej. Vi bør kun betale de faktiske udgifter.
Det skal gøres mere transparent hvad vores penge bliver brugt til.

Finn Hartung lovede at kikke på om det var muligt med golfselskabet at lave det mere 
transparent og tilføjede at vi betaler for et antal timer, således at der bliver løst andre opgaver 
når der ikke skal ryddes sne eller laves skøjtebane og skispor. 

13. Forslag: Charlotte Barfod (35) undrede sig over at vore skraldespande var så grimme. Bestyrelsen
blev pålagt at undersøge om der var et billigt kønt alternativ eller en billig måde at skjule
skraldespande på.

14. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Alle accepterede genvalg med akklamation
15. Suppleanter: Også genvalgt
16. Revisor Jan Schjøtz (50) blev genvalgt. Som ny revisorsuppleant blev valgt Stig Baungaard Jacobsen

(44)
17. Eventuelt: Restaurantens aftenåbningstider bliver annonceret på vores lukkede facebook gruppe.

Tom Hertz (18) anmodede om at for de få der ikke bruger facebook kunne det annonceres på
restaurantens hjemmeside eller udsendes som mail. Mette Tinggaard (37) lovede at sørge for at
formanden udsendte information som mail.
I henhold til Allan Glud kan man nu køre forbi den flyttede gate i almindelige biler. Stenene skal
flyttes tættere på hinanden. Formanden lovede at informere Kalle om dette.



Anders Sundquist fortalte at det varmestyringssystem der er standard i vores huse har visse brister. 
Der er kun en føler placeret uden for vores badeværelse. Hus 13 har fået ændret deres system for 
ca 12.000kr således at der er følere i flere rum og at temperaturen stadig kan fjernstyres. Det har 
hjulpet meget. 

Finn takkede dirigenten for flot arbejde samt takkede de fremmødte 

Maj 2018 

Referent Dirigent Justeringsmand 

Tom Hertz Jan Lind Anders Sundquist 



Efterskrift: 
Kommentarer til referat fra den ordinære generalforsamling d. 26. maj 2018 

For god ordens skyld følger hermed bestyrelsens svar og kommentarer til de på den ordinære 
generalforsamling d. 26. maj 2018 fremsatte spørgsmål og kommentarer. 

46 TV-abonnementer: 
Jf. side 2 af det danske regnskab: Telia fakturerer foreningen for 46 TV og Internet abonnementer. Dette 
dækker 43 husejere, klubhuset og gården samt ejendommen Rya 472. 

Familien Lindström i Rya 472 betaler årsafgift for TV og Internet leveret af Telia via WCCEF's aftale med 
Telia. Bogføres som udlæg på Telia kontoen. 

Kalle m.fl. skal have adgang til internet i klubhuset og på gården. Familien Lindström refunderer 
omkostningerne til TV og Internet på i alt 2.980 SEK per år, hvilket svarer til hvad de enkelte husejere 
betaler, eksklusive bidrag til drift af server og SMS-trafik. 

Maling af porte: 
Foreningen har kun betalt for maling af 3 porte! I overensstemmelse med tidligere beslutninger er der ikke 
indhentet tilbud på dette arbejde. Arbejdet er udført af GN Knit til en timepris på ca. halvdelen af 
timeprisen for en svensk maler.  

For store udgifter til administration: 
Golf AB bruger for ca. 54.000 SEK for foreningen til: Uppdatering av hemsidan, Post och mails styrelsen, 
Planering opgaver generelt & budgetarbete, Gemensamma avtal El, Tele, Anticimex, Nårab. Anmälan 
skador och bidrag til all-risk försäkring. Det anser bestyrelsen for at være rimeligt. 

Derudover bruger Golf AB for ca. 100.000 SEK til servicering af husejere: Korrespondans Kalle-husagare, 
inkl.aktion, Hantere post & besvara, agera på servicemails och telefonkald, Bistand på aftaler med 
forsynings- og forsikringsselskaber og håndværkere, fejsøgning og fejludbedring på husenes installationer 
og facadebelysning, etc. Husejerne er selv herre over, hvor stort dette beløb skal være! 

Timeforbrug og lamper: 
Timeforbrug på snerydning, skispor, skøjtebane etc. Er uanset omfang med i fastprisaftalen, der løber til 31. 
december 2019. Det samme gælder oprydning efter stormvejr ved Woodlands. Timer sparet på et område 
bruges på andre opgaver. 

Anlæg, veje og tekniske installationer, herunder vejbelysning, vedligeholdes iht. vedtægterne af foreningen: 

”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att inom Woodlands 
Country Club i Örkelljunga, Bilaga, ombesörja och bekosta vägar, återvinningsstationer, tele- 
tv/dataledningar, tennisbanor, naturlekplatser och andra gemensamma anläggningar, samt att handha de i 
föreningen ingående fastigheternas gemensamma angelägenheter i övrigt rörande Woodlands Country 
Club.” 

Fordelspakke: 
Løber et år ad gangen. Skal forelægges på budgetmødet ultimo 2018. 

Med venlig hilsen 
Finn Hartung 
Formand 
2018.06.04 



Efterskrift: 
Kommentarer til referat fra den ordinære generalforsamling d. 26. maj 2018 

For god ordens skyld følger hermed bestyrelsens svar og kommentarer til de på den ordinære 
generalforsamling d. 26. maj 2018 fremsatte spørgsmål og kommentarer. 

46 TV-abonnementer: 
Jf. side 2 af det danske regnskab: Telia fakturerer foreningen for 46 TV og Internet abonnementer. Dette 
dækker 43 husejere, klubhuset og gården samt ejendommen Rya 472. 

Familien Lindström i Rya 472 betaler årsafgift for TV og Internet leveret af Telia via WCCEF's aftale med 
Telia. Bogføres som udlæg på Telia kontoen. 

Kalle m.fl. skal have adgang til internet i klubhuset og på gården. Familien Lindström refunderer 
omkostningerne til TV og Internet på i alt 2.980 SEK per år, hvilket svarer til hvad de enkelte husejere 
betaler, eksklusive bidrag til drift af server og SMS-trafik. 

Maling af porte: 
Foreningen har kun betalt for maling af 3 porte! I overensstemmelse med tidligere beslutninger er der ikke 
indhentet tilbud på dette arbejde. Arbejdet er udført af GN Knit til en timepris på ca. halvdelen af 
timeprisen for en svensk maler.  

For store udgifter til administration: 
Golf AB bruger for ca. 54.000 SEK for foreningen til: Uppdatering av hemsidan, Post och mails styrelsen, 
Planering opgaver generelt & budgetarbete, Gemensamma avtal El, Tele, Anticimex, Nårab. Anmälan 
skador och bidrag til all-risk försäkring. Det anser bestyrelsen for at være rimeligt. 

Derudover bruger Golf AB for ca. 100.000 SEK til servicering af husejere: Korrespondans Kalle-husagare, 
inkl.aktion, Hantere post & besvara, agera på servicemails och telefonkald, Bistand på aftaler med 
forsynings- og forsikringsselskaber og håndværkere, fejsøgning og fejludbedring på husenes installationer 
og facadebelysning, etc. Husejerne er selv herre over, hvor stort dette beløb skal være! 

Timeforbrug og lamper: 
Timeforbrug på snerydning, skispor, skøjtebane etc. Er uanset omfang med i fastprisaftalen, der løber til 31. 
december 2019. Det samme gælder oprydning efter stormvejr ved Woodlands. Timer sparet på et område 
bruges på andre opgaver. 

Anlæg, veje og tekniske installationer, herunder vejbelysning, vedligeholdes iht. vedtægterne af foreningen: 

”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att inom Woodlands 
Country Club i Örkelljunga, Bilaga, ombesörja och bekosta vägar, återvinningsstationer, tele- 
tv/dataledningar, tennisbanor, naturlekplatser och andra gemensamma anläggningar, samt att handha de i 
föreningen ingående fastigheternas gemensamma angelägenheter i övrigt rörande Woodlands Country 
Club.” 

Fordelspakke: 
Løber et år ad gangen. Skal forelægges på budgetmødet ultimo 2018. 

Med venlig hilsen 
Finn Hartung 
Formand 
2018.06.04 



Ekonomisk Förening 

2017



WOODLANDS COUNTRY CLUB EKONOMISK FÖRENING 

På ordinarie föreningsstämma 22. April 2017 
vil följande ärenden förekomma: 

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 förvaltningsberättelse och 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 årsavgifter enligt punkt 5.2 och 7.5 (iii).”
13) Förslag från medlem om deponering av större avfall
14) Val av styrelseledamöter
15) Val av styrlsesuppleanter
16) Val av revisor och suppleant
17) Övriga ärenden



WOODLANDS COUNTRY CLUB EKONOMISK FÖRENING 

Dagsorden ordinære generalforsamling 22. april 2017 

1. Oprettelse af oversigt over stemmeberettigede
2. Valg af dirigent
3. Valg af justeringsmand til kontrol af referat sammen med dirigent og til stemmeoptælling
4. Godkendelse af dagsorden
5. Stillingtagen til om indkaldelse er sket i overensstemmelse med vedtægter
6. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og årsregnskab

Bilag 1: Årsberetning 2016 
Bilag 2: Resultat 2016 versus budget og resultat 2015 samt Balance 2016 
Bilag 3: Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 

7. Fremlæggelse af revisionsprotokol
Bilag 3: Årsredovisning - Revisionsberattelse 2016 

8. Godkendelse af årsregnskab 2016
9. Ansvarsfrihed til bestyrelsen
10. Beslutning om anvendelse af årets resultat
11. Beslutning om vederlag til bestyrelsen
12. Fremlæggelse af budget for 2016

Bilag 4: Budget 2017 WCCEF V2017.02.01 med specifikation 
13. Forslag fra medlem vedr. deponering af større affald
14. Valg af bestyrelsesmedlemmer
15. Valg af suppleanter til bestyrelsen
16. Valg af revisor og revisorsuppleant
17. Eventuelt

Bilag: 
Bilag 1: Årsberetning 2016 
Bilag 2: Resultat 2016 versus budget og resultat 2015 samt Balance 2016 
Bilag 3: Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 
Bilag 4: Budget 2017 WCCEF V2017.02.01 med specifikation 
Bilag 5: Forslag vedr. deponering af større affald 



WOODLANDS COUNTRY CLUB EKONOMISK FÖRENING 

Bilaga till ordinarie foreningsstämma 22. april 2017 

Bilaga: 
Bilaga 1: Årsberetning/forvaltningsberättelse 2016 
Bilaga 2: Resultat 2016 versus budget og resultat 2015 samt Balance 2016 
Bilaga 3: Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 
Bilaga 4: Budget 2017 WCCEF V2017.02.01 med specifikation 
Bilaga 5: Forslag vedr. deponering af større affald  



WOODLANDS COUNTRY CLUB EKONOMISK FÖRENING 

Årsberetning 2016 

Förvaltningsberättelse 2016 

Det store spørgsmål i beretningsåret har været drøftelserne af vedligeholdelsen af vore 
husfacader. Et omfattende og tidkrævende arbejde gik forud for den ekstraordinære 
generalforsamling i november, som med stor majoritet resulterede i en beslutning om, hvordan og 
hvornår en renovering af vore fejlbehandlede yderbeklædninger skulle finde sted. Vi kan nu se 
frem til, at samtlige huse i 2017 og 2018 bliver facade behandlede efter de vedtagne regler og det 
ensartede udtryk, som er kendetegnende for Woodlands Country Club, herved bevares. 

Der er i 2016 handlet enkelte huse i WCC efter nogle års stilstand. Det ser derfor ud til, at 
handelspriserne har fundet et leje, som er tilpasset markedet. Vi kan derfor have forventning om, 
at de resterende huse, som er på salgslisten, vil blive handlet inden for en overskuelig fremtid.  

Foreningen har også i 2016 haft et godt og tillidsfuldt samarbejde med Golf AB i en fælles 
forståelse for den helhed, Woodlands Country Club og Golf udgør. 

Der er foretaget nogle personalemæssige ændringer i receptionen, shoppen og restaurationen. 
Det er vor opgave som husejere at være behjælpelig med at få disse ændringer til at fungere bedst 
muligt i daglig dagen.  

 Igen i år skal der lyde en stor og varm tak til VD Karl-Johan Westberg, for den udstrakte service og 
hjælp, han og hans folk yder til os husejere. Uden Kalles tekniske indsigt og store erfaring med 
driften af vore huse, ville vi være ilde stedt.  

Bestyrelsen takker alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til, at vi er kommet 
fornuftigt igennem en vanskelig periode - både økonomisk og vedligeholdelsesmæssig - på en god 
og værdig måde til gavn for fællesskabet.  

15. marts 2017
Bestyrelsen

jonmi
Maskinskrevet tekst
Bilaga 1

jonmi
Maskinskrevet tekst

jonmi
Maskinskrevet tekst

jonmi
Maskinskrevet tekst



SPAM-LOW: Forslag til emne på ordinær generalforsamling i WCCEF, der afholdes lørdag d. 22. 
april 2017 kl. 10:00 i restauranten på Woodlandssø 26-03-2017 11:25

Fra:
Til:

Kære Bestyrelse,

Jeg har et forslag, jeg gerne vil have med på ovennævnte generalforsamling.

Det drejer sig om deponering af større affald på gården ved indgangen til området.

Forslaget er, at vi samler en gruppe, der sørger for at få fjernet alt, hvad der ligger lige nu og får kørt det på lossepladsen. 

Fremover skal man selv sørge for bortskaffelse af større affald (alt der ikke kan være i de grønne affaldskasser). Hvis 
Woodlands ønsker at tilbyde en service til dette, er det naturligvis fint. Så kan de, der ønsker det, selv betale.

Jeg vil gerne stå for at finde en lille gruppe, der kan hjælpe med at fjerne det, der ligger lige nu, samt efterfølgende lægge 
info om nærmeste losseplads op på vores hjemmeside.

Vi ses :-)

Mange hilsner
Ann - Hus 29

ANNSTRØBY KOMMUNIKATION | ULRIKKENBORG ALLÉ 39, ST.TV. | 2800 LYNGBY
EMAIL: AS@STROBY.DK | MOBIL: +45 20 66 22 06

Den 26. mar. 2017 kl. 11.03 skrev WCC Ekonomsk Förening <wccef@woodlands.se>:

Til alle husejere.

Hermed indkaldes til 
föreningsstämme (ordinær generalforsamling) i Woodlands Country Club Ekonomisk Förening

lørdag den 22. april 2017 
kl. 10.00 i klubhusets restaurant (teltet) på Woodlands Country Club.

Dagsorden er vedhæftet. 

Beretning, regnskab for 2016, budget for 2017, fuldmagtsblanket og poststemmeseddel 
vil blive lagt på 
husejernes hjemmeside, ligesom hver enkelt husejer til den registrerede e-mailadresse senest 
2 uger før generalforsamlingen får tilsendt de nødvendige oplysninger til brug 
for generalforsamlingens gennemførelse, herunder eventuelle forslag fra medlemmer. 

Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest d. 6. april 2017.

Med venlig hilsen og på gensyn den 22. 
april 2017
Woodlands Country Club Ekonomisk 
Förening
Bestyrelsen
<Indkaldelse til og dagsorden for ordinær generalforsamli ng 2017.04.22.pdf>

Ann Strøby
wccef@woodlands.se

jonmi
Maskinskrevet tekst
Bilaga 5



Referat fra den ordinære generalforsamling (ordinarie föreningsstämma) den 

22.april 2017: 

 
Dagsorden: 

1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar  
2) Val av ordförande vid stämman  
3) Val av två justeringsmän 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 från medlem om deponering av större avfall 
14) Val av styrelseledamöter 
15) Val av styrelsessuppleanter  
16) Val av revisor och suppleant  
17) Övriga ärenden 

 
Ad1: 24 huse var repræsenteret hvoraf 3 ved fuldmagt og 1 ved udfyldt 

stemmeseddel.1 hus havde ingen stemmeret. Opdateret medlemsliste findes 
på foreningens hjemmeside 

Ad2: Svenne Carlberg blev foreslået som dirigent. Godkendt med applaus. 
Ad3: Som justeringsmænd blev Poul Eliasen samt Christian Mørch 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 godkendt med akklamation 
Ad7: Regnskabet var udsendt på forhånd. Som ekstra information blev der 

redegjort for de ekstra omkostninger havde været til beplantningen rundt om 
de nye varmepumper, samt en uforudset omkostning til rottebekæmpelse ved 
affaldsdepotet. Et enkelt spørgsmål vedrørende regnskabsposterne i 
forbindelse med Blanksteds gæld (hus 49) kunne ikke besvares 
fyldestgørende på generalforsamlingen. Efterfølgende viser det sig, at 

differencen hidrører fra en likviditetsmæssig disposition i forhold til 

dispositionsfonden som ikke var tilbageført på statusdagen. Det er 



uden indflydelse på årsresultatet. Vi blev informeret om at Nordea stadig 
skriftligt havde vedstået at foreningen ville få sit tilgodehavende ved et 
kommende salg/tvangsauktion 

Ad8: Regnskab samt budget blev godkendt. 
Ad9: Generalforsamlingen gav bestyrelsen ansvarsfrihed. 
Ad10: Efter overførsel af 19.044 kr til dispositionsfonden udgør årets overskud 0 kr 
Ad11:  Bestyrelsen accepterede igen at arbejde ulønnet. Dette godkendte 

generalforsamlingen 
Ad12: Budgettet for 2017 er sat 80.000kr mindre end 2016 idet medlemskabet af 

golfklubben er reduceret tilsvarende. 
Ad13: Ann Strøby og andre husejere synes at affaldspladsen flyder og ikke ser pænt 

ud. På Anns initiativ er der nu ryddet op. Der var forespørgsel til om ikke 
pladsen kunne flyttes op til materielgården hvor den ikke ville være synlig for 
gæster. Kalle lovede at kikke på sagen. Alternativt kunne et lille hegn eller en 
smule beplantning skjule de grimme affaldsspande. Vi blev informeret om at 
affaldsspandene står på fremmed mark og derfor var der nok lidt problemer. 

Ad14: Hverken Bjarne Weng eller Jon Mikkelsen ønskede genvalg til bestyrelsen. I 
stedet havde bestyrelsen foreslået Finn Hartung samt Jan Lundqvist. De blev 
enstemmigt valgt ind i bestyrelsen der 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 Mudie Carlberg (nyvalg)     

Ad16: Som revisor blev Jan Schjøtz genvalgt og som revisorsuppleant blev Helle 
Strømann valgt. 

Ad17: Eventuelt. 
Claus Dalsgaard takkede afgående formand Bjarne for det kæmpe arbejde han 
har gjort for foreningen igennem 7år og overrakte Bjarne vin. Bjarne har lagt 
et stort fremragende arbejde i at redde foreningen gennem kriser med både 
Jens Nielsen og med facadernes udseende. Samtidigt takkede Claus Jon (var 
desværre hospitalsindlagt) for årelangt flot arbejde. Jons kone Annette tog 
imod flaskerne. Bjarne Weng takkede resten af bestyrelsen for flot 
samarbejde. 
Per Erland fortalte om Golf AB der i 2015 havde lavet et nulresultat, men at 
2016 havde givet et underskud i størrelsesorden en million. Den primære 
grund til det dårlige resultat var det større frafald af klubmedlemmer (ca 100). 
Man håber i år at få nye medlemmer (årskontingentet er nedsat) og kunne 
udnytte udlejningshusene endnu bedre. Man satser stadig på at forbedre 



banen. Nye skilte, fortsat dræning af Pine, fornyelse af teesteder… Man har 
også valgt at forøge bemandingen i receptionen samt antallet af greenkeepere. 
Hvis 2017 ligner et nulresultat til september er det tanken at igangsætte et 
byggeri af et hotel med plads til 12 mellem restauranten og Cedar 1. Det er 
besluttet at der fremover kan købes sponsoraftaler på de enkelte huller. Pris 
og betingelser er under overvejelse. Vi vil snart få information. 
Legepladsen samt badesøen er fortsat ejet af Jens Nielsen, men 
legeredskaberne samt både er ejet af Golf AB. Man prøver at få en aftale så 
husejerne er sikre på at kunne bruge områderne uanset ejerskab. 
Angående husrenoveringen var enkelte optaget af at husene nu så meget røde 
ud hvor de før var gule i looket. Kalle kunne fortælle at det ikke er tilfældet 
idet husene ikke er slebet eller malet på undersiden af udhængene og der kan 
man se at farven stemmer fint. Desuden er holdbarheden bedre jo mørkere de 
fremstår. Der var stor bekymring om det havde været alt for koldt at grunde, 
male hus 13, 14, 17 og 18 ifør påske. Temperaturen burde være højere når 
dette gøres. Forhåbentlig er det ikke gået ud over holdbarheden. 

Den afgående formand takke dirigenten for velstyret generalforsamling. Den blev 
hermed afsluttet.  

Den 23.april 2017 

Dirigent Referent 
Svenne Carlberg Tom Hertz 

Justeringsmand Justeringsmand 
Christian Mørch Poul Eliasen 



Ekonomisk Förening 

Ekstraordinær 2016



WOODLANDS COUNTRY CLUB EKONOMISK FÖRENING 

Dagsorden ekstraordinære generalforsamling 5. november 2016 

1. Oprettelse af oversigt over stemmeberettigede
2. Valg af dirigent
3. Valg af justeringsmand til kontrol af referat sammen med dirigent og til stemmeoptælling
4. Godkendelse af dagsorden
5. Stillingtagen til om indkaldelse er sket i overensstemmelse med vedtægter

6. Beslutning om facaderenovering 2017-2018 og det fremtidige vedligehold af facaderne, jf. bilag 1
”Revideret plan for facaderenovering 2017-2018 dateret 2016-10-03”.

7. Beslutning om afvikling af vedligeholdsfonden, ophør af opkrævning af bidrag til fonden og udbetaling
af indestående på vedligeholdsfonden, jf. bilag 2 ”Vedligeholdsfonden efter beslutninger på
generalforsamlingen 2016-06-04. dateret 2016-10-05” 

8. Beslutning om ændring af vedtægterne afledt af beslutningen om at husejere kan vælge selv at
renovere og vedligeholde facader, jf. bilag 3 ”Vedtægtsændringer afledt af beslutninger på
generalforsamlingen 2016-06-04 dateret 2016-10-03” samt bilag 4 ”STADGAR ändrat vid 
ekstraordinarie föreningstämma 2016.11.05 (udkast)” og ”Faktablad om modernisering 
av lagen om ekonomiska föreningar”, bilag 5.  

9. Orientering fra WCC Golf AB og fremlæggelse af WCC Golf AB’ fordelspakke 2017, jf. bilag 6

10. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for 2017, jf. bilag 7

11. Eventuelt

Bilag: 
1. Revideret plan for facaderenovering dateret 2016-10-21
2. Vedligeholdsfond efter beslutninger på generalforsamlingen 2016-06-04 dateret 2016-10-21
3. Vedtægtsændringer afledt af beslutninger på generalforsamlingen 2016-06-04 dateret 2016-10-21
4. STADGAR ändrat vid ekstraordinarie föreningstämma 2016.11.05 (udkast)
5. Faktablad om Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen)
6. Udkast til Aftale mellem Golf AB og WCCEF om fordelspaket 2017
7. Budget 2017 WCCEF version 2016.10.05
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 Ekonomisk Förening 

Revideret plan for facaderenovering 2017-2018 
I fortsættelse af generalforsamlingen d. 4. juni 2016 har bestyrelsen revurderet processen og indhentet nye 
tilbud på facaderenovering med de to løsningsmodeller omtalt i notat af 27. maj 2016.  

Bestyrelsen har endvidere fået afprøvet forskellige blandingsforhold af træbeskyttelsen, samt som foreslået 
undersøgt, om det var en idé, at foreningen indkøber træbeskyttelse og køber et fælles stillads.  

Processen 
I processen, som priserne i notatet af 27. maj 2016 er baseret på, er der inkluderet to finslibninger – en før 
og en efter påføring af grundingsolie. Eksperternes anbefaler, at gammel lak slibes helt væk af hensyn til 
holdbarheden og ensartetheden. Men de fravælger finslibningen som unødvendig. De nye tilbud er derfor 
uden finslibninger. Processen og priserne i svenske kroner inkl. moms bliver herefter. 

Løsningsmodel 1 
Lakken og dødt træ slibes helt væk, og kanterne på de enkelte brædder afrundes, således at der ikke 
fremover kan samle sig vand på kanterne.  Derefter trykluftsrenses og olieres med grundingsolie og påføres 
to gange transparent træbeskyttelse. Renoveringen kan også omfatte slibning og oliering af indgangspartiet 
og bagdepotet.  

Renoveringen efter denne model vil inklusive moms i gennemsnit koste 92.000 kroner per hus, inklusive 
olie og planlægning, styring og kontrol. Prisen er eksklusive stillads og eksklusive slibning og oliering af 
indgangspartiet og bagdepotet. Prisen for stillads vil inklusive moms svinge mellem 20.000 kroner og 
32.000 kroner afhængig af det enkelte hus. Prisen for slibning og oliering af indgangsparti og forråd vil 
inklusive moms koste 2.100 kroner for indgangsparti og 3.500 for bagdepotet. 

Gennemsnitsprisen på 92.000 kroner indebærer, at husejerne kan påregne, at det vil koste 64.200, 76.900 
og 98.900 for et A, B hhv. C hus. Dette er eksklusive stillads og eksklusive slibning og oliering af 
indgangspartiet og bagdepotet, der tilsammen vil koste 5.600 kroner ekstra, medmindre husejeren selv 
sliber og maler disse. 

Løsningsmodel 2 
Processen er den samme som i model 1, bortset fra at kun løs lak og dødt træ slibes væk. 

Generalforsamlingens beslutning om at facaderne skal fremstå ensartet indebærer, at denne model ikke er 
anvendelig. Den transparente træbeskyttelse får overfladen til at fremstå skjoldet med lyse pletter, hvor 
lakken er slebet væk, og mørke pletter, hvor der er gammel lak, jf. billedet. 

Bilag 1
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Stilladspriser 
GN Knit har foretaget en vurdering af kravene til stillads per hus og opdelt i tre grupper: 
Huse i gruppe 1 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 30, 33, 43, 42, 41, 50, 51, 52, 53, 54): 20.625 inkl. moms 
Huse i gruppe 2 (24, 25, 31, 32, 34, 35, 36):                        26.125 inkl. moms 
Huse i gruppe 3 (19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49):  31.625 inkl. moms 

Overfladebehandling 
Generalforsamlingen valgte transparent træbeskyttelse. Bestyrelsen er, efter forskellige prøver og 
oplysninger fra leverandører og eksperter, nået til at anbefale Pinotex Transparent Plus i nedennævnte 
blandingsforhold.  

Blandingsforholdet, som kommer tættest på den nuværende overflader skal for en 5 liters bøtte være:   
B1 1,65 + R1 7,91 + TY 205,6 (den såkaldte 63% blanding). 

Husejere, der måtte ønske at fortsætte overfladebehandlingen med Wola’s vandbaserede produkt, kan 
gøre dette, men må påregne, at denne overfladebehandling skal vedligeholdes hyppigere (ca. hvert andet 
år) end med det oliebaserede Pinotex produkt.  

Generalforsamlingens bemyndigelse angående stillads og træbeskyttelse 
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at undersøge, om det var en idé at købe et fælles stillads 
til foreningen, og at træbeskyttelsen blev købt af foreningen.  

Foreningen har ikke inden for egne rammer et administrativt organ til at forestå indkøb og salg af 
træbeskyttelse og udleje af stilladser. Bestyrelsen har derfor besluttet ikke at gå videre med disse 
bemyndigelser.  

Golf AB har oplyst, at de gerne påtager sig indkøb og videresalg af træbeskyttelse til husejere og til 
projekter udført af GN Knit eller andre firmaer, som husejere måtte vælge at gøre brug af. Golf AB kan 
imidlertid heller ikke påtage sig at anskaffe og udleje stilladser. 

Husejere, der vil renovere deres hus i år, kan allerede nu få leveret Pinotex Plus i den rette farve fra Golf AB 
til en favorabel pris.  

Planlægning, -styring og -kontrol af vedligeholdsprojekter 
Foreningen har ikke ressourcer til at forestå planlægning, styring og kontrol af vedligeholdsprojekter. 
Bestyrelsen har derfor aftalt nedenstående udliciteringsplan med Woodlands Country Club Golf AB (Golf 
AB). 

Udliciteringsplan 
Golf AB står for vedligeholdsplanen samt for projektplanlægning og -styring for de husejere, der ønsker 
renovering og vedligehold foretaget af GN Knit eller andet selskab, som Golf AB måtte entrere med på 
husejernes vegne og efter aftale med foreningen. Golf AB skal endvidere med rapport til bestyrelsen føre 
tilsyn med, at gør det selv husejere overholder de af generalforsamlingen fastsatte krav til vedligehold af 
facader. 

Golf AB vurderer sammen med den enkelte husejer huset med henblik på at fastlægge, hvilken behandling 
facaderne skal have. Golf AB indhenter efterfølgende tilbud, igangsætter, styrer og kontrollerer projektet, 
når husejer har accepteret tilbuddet og betalt á conto faktura fra Golf AB for projektet, inklusive et bidrag 
til Golf AB på 5.000 kroner i 2016 priser for planlægning, styring og kontrol samt et à conto beløb på 5.000 
for træbeskyttelse.  

Bilag 1
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Gør det selv husejere kan købe træbeskyttelse af Golf AB og kan endvidere få hjælp til at leje af stillads mod 
betaling af 2.000 kroner i 2016 priser for bistanden hertil. Gør det selv husejere indgår selv kontrakt på leje 
og opstilling af stillads og afregner også selv direkte med stilladsfirmaet.  

Bestyrelsens samlede anbefalinger: 

På foranstående baggrund indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at denne beslutter som følger: 

1. At facaderne renoveres som anført i løsningsmodel 1 og behandles med transparent træbeskyttelse
Pinotex Transparent Plus i blandingsforholdet B1 1,65 + R1 7,91 + TY 205,6 for en 5 liters bøtte.
Husejere, der måtte ønske det, kan dog fortsat benytte Wola’ vandbaserede træbeskyttelse. Begge
produkter kan købes hos Golf AB.

2. At renovering og vedligehold af husfacader for husejer udliciteres til Golf AB, der på foreningens
vegne står for

a. vedligehold af plan for renovering og vedligehold af husfacaderne,
b. planlægning og styring af projekter for enkelte husejere, samt
c. med rapport til bestyrelsen at føre tilsyn med, at gør det selv husejere overholder de af

generalforsamlingen fastsatte krav til vedligehold af facader.

Med venlig hilsen 
Woodlands Country Club Ekonomisk Förening 
Bestyrelsen 

Bilag 1



Plan for facaderenovering 2016-2018

Renoveringsplan 2016-09-07 1

2016 2017 2018
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X
34 X
35 X
36 X
37 X
38 X
39 X
40 X
41 X
42 X
43 X
44 X
45 X
46 X
47 X
48 X
49
50 X
51 X
52 X
53 X
54 X

12 0 18 12

Hus # Gør det selv
GN Knit
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 Ekonomisk Förening 

Vedligeholdsfonden efter beslutninger på generalforsamlingen d. 4. juni 2016 
I fortsættelse af generalforsamlingen d. 4. juni 2016 har bestyrelsen vurderet, hvilke konsekvenser 
beslutningen, om at husejere kan vælge selv at renovere og vedligeholde facader, har i relation til 
vedligeholdsfonden og bestyrelsens opgaver. Resultatet er, at det ikke længere er opportunt at opretholde 
vedligeholdsfonden og opkræve bidrag til denne, og at indeståendet på fonden efter hensættelser til 
imødegåelse af uforudsete omkostninger udbetales til husejerne ved modregning i månedsbidragene for 1. 
kvartal 2017. 

Vedligeholdsfonden 
På generalforsamlingen i juni annoncerede bestyrelsen, at foreningen i løbet af året vil skulle udskifte den 8 
år gamle server til varmestyring m.v. Det estimeres at ville koste i størrelsesordenen af 80.000 kroner. 
Efterfølgende har bestyrelsen konstateret, at der er gået råd i træstammerne til vejbelysningen og at disse 
bør udskiftes inden for et par års tid. En udskiftning af de 104 lamper vil koste i størrelsesordenen af 
100.000 kroner. Hertil kommer så tidsforbrug til udskiftningen. Der vil således i de næste par års tid skulle 
bruges i størrelsesordenen af 200.000 kroner alene til disse opgaver. 

Infrastrukturen og installationerne i Woodlands er nu så gamle, at foreningen må påregne, at der fremover 
skal være flere midler til rådighed for uforudsete omkostninger til udskiftninger og reparationer. Det er 
derfor nødvendigt at opbygge en reserve til imødegåelse heraf. Tanken med dispositionsfonden, defineret i 
vedtægternes §6.3, er netop, at midlerne kan bruges til imødegåelse af uforudsete omkostninger. 

Det forventes, at der ved udgangen af 2016 stå 1.174.000 kroner tilsammen i vedligeholdsfonden og 
dispositionsfonden, fordelt med 945.500 kroner i vedligeholdsfonden og 228.500 i dispositionsfonden. 
Sidstnævnte beløb hidrører fra tidligere års overskud på 98.100 kroner, hensættelsen af 132.800 kroner til 
dækning af gælden fra hus 49.  

På den baggrund indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at indeståendet på vedligeholdsfonden ved 
udgangen af 2016 disponeres som følger: 

1. Indeståendet i vedligeholdsfonden på 945.500 kroner fordeles per 1. januar 2017 på de 43 huse.
2. De 7 huse, som ikke fik betalt deres facadebehandling i 2012 via vedligeholdsfonden, tildeles

forlods et beløb svarende til omkostningen i 2012 for behandling af de 36 huse, som blev behandlet
via fonden. Dette beløb 24.690 kroner per hus udbetales til hus 12-18 i 2. kvartal 2017.

3. Restbeløbet i fonden 772.670 kroner fordeles herefter på alle 43 huse i forhold til husenes
facadeareal og modregnes i faktura på månedsbidragene for 2. og 3. kvartal 2017. Beløb til
udbetaling udgør:

a. A huse: 12.490
b. B huse: 14.965
c. C huse: 19.235

Med venlig hilsen 
Woodlands Country Club Ekonomisk Förening 
Bestyrelsen 

Bilag 2
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 Ekonomisk Förening 

Vedtægtsændringer afledt af beslutninger på generalforsamlingen d. 4. juni 2016 
I fortsættelse af generalforsamlingen d. 4. juni 2016 har bestyrelsen vurderet, hvilke konsekvenser 
beslutningen, om at husejere kan vælge selv at renovere og vedligeholde facader, har i relation til 
foreningens vedtægter og bestyrelsens opgaver. 

Frivillighed med hensyn til deltagelse i fælles vedligehold af facader. 
Generalforsamlingens beslutning, om at husejere kan vælge selv fremover at renovere og vedligeholde 
facader indebærer, at vedtægterne, hvad angår foreningens pligt til at opkræve bidrag til og bekoste 
udvendigt vedligehold, skal ændres, og at det er nødvendigt at indarbejde et sæt regler i vedtægterne med 
hensyn til krav til vedligeholdsstandard og bestyrelsens kompetence i den sammenhæng. 

Vedtægtsændringer 
Vedtægternes §5.4, §6.1, §6.2, §13.5 og bilag 1 pkt. 20 tilrettes til at afspejle, at husejere kan vælge selv at 
varetage udvendigt vedligehold, og at foreningens pligt til at opkræve bidrag til og bekoste udvendigt 
vedligehold bortfalder. 

Der skal herudover indarbejdes et sæt regler vedrørende krav til vedligeholdsstandard og bestyrelsens 
kompetence i den sammenhæng: 

1. Krav om at facaderne skal holdes i pæn stand og behandles med den anviste træbeskyttelse, som
kan være den i dette notat anførte træbeskyttelse i det anførte blandingsforhold eller den hidindtil
anvendte Wola træbeskyttelse.

2. Bestyrelsen skal kunne pålægge den enkelte husejer at gennemføre vedligehold inden for en given
tidsfrist, og have hjemmel til at igangsætte vedligeholdelse for en husejers regning, såfremt
vedligehold ikke sker inden for en rimelig frist efter, at bestyrelsen har stillet krav herom.

På den baggrund indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at denne vedtager de i vedhæftede 
reviderede sæt vedtægter indarbejdede rettelser og tilføjelser vedrørende vedligeholdsfonden og bidrag 
hertil samt reglerne vedrørende vedligeholdsstandard og bestyrelsen kompetencer i den sammenhæng. 

Det indstilles endvidere, at generalforsamlingen vedtager tilføjelsen til §10.9 om at medlemmer kan 
stemme per post. 

Med venlig hilsen 
Woodlands Country Club Ekonomisk Förening 
Bestyrelsen 
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STADGAR (DK: Vedtægter) 
Woodlands Country Club ekonomisk förening 

antagna vid konstituerande föreningsstämma den 19 februari 2007 
och ändrat vid ordinarie föreningsstämma 20. maj 2012, 9. juni 
2013, 6.  juni 2015 och 5.november 2016. 

1. Föreningens firma och ändamål

1.1 Föreningens firma är Woodlands Country Club ek. för.

1.2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att inom 
Woodlands Country Club i Örkelljunga, Bilaga, ombesörja och bekosta vägar, 
återvinningsstationer, tele- tv/dataledningar, tennisbanor, naturlekplatser och andra 
gemensamma anläggningar, samt att handha de i föreningen ingående fastigheternas 
gemensamma angelägenheter i övrigt rörande Woodlands Country Club. 

2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Örkelljunga kommun.

3. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

4. Medlemskap

4.1 Medlem i föreningen kan vara såväl fysisk som juridisk person som är ägare till fastighet 
(DK: Ejendom) inom Woodlands Country Club. 

4.2 Medlem får inte utträda ur föreningen så länge han innehar fastighet inom Woodlands 
Country Club. Anmälan om utträde ur föreningen skall göras skriftligen. 

4.3 En medlem som upphör att vara fastighetsägare inom Woodlands Country Club skall anses 
ha utträtt ur föreningen. 

5. Insats och årsavgift

5.1 Varje medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp på 1 000 kr. Insatsen betalas 
kontant när medlemskap beviljas. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lag 
(1987:667) om ekonomiska föreningar. 

5.2 Varje medlem skall årligen till föreningen betala en årsavgift, som skall beslutas av styrelsen 
(jvf. punkt 10.6 12), dock högst 84 000 kr. 

5.3 Årsavgiften skall täcka föreningens kostnader för den löpande verksamheten samt för nedan 
angivna avsättningar. Årsavgiften består av grundavgift för däckning av kostnader, som är 
liga för alla hus oavsett storlek. Hit kommer en tilläggsavgift för däckning av kostnader, 
som delas efter husens areal (kvm.). Grupperingen av kostnaderna i de 2 grupper återges i 
bilaga 1. 

Bilag 4



5.4 Årsavgiften och eventuell avgift till underhållsfonden enligt punkt 6 betalas kvartalsvis 
senast den sista bankdagen i förste månad i varje kvartal. För nyuppförda fastigheter betalas 
årsavgiften så snart medlemmen har erhållit nycklarna till fastigheten. 

5.5 Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda 
avgiften från förfallodagen tills full betalning sker samt påminnelseavgift m.m. enligt lag 
(1981:739) om ersättning för inkassokostnader. 

6. Fonder
6.1 Inom föreningen bildas en underhållsfond. Avsättning till underhållsfonden skall ske i 

enlighet med antagen underhållsplan enligt punkt 7.5 (ii). 

6.2 Varje medlem betalar till underhållsfonden en avgift som fastställs i förhållande till husens 
träfasadyta (kvadratmeter väggyta av trä). Det belopp som varje år skall inbetalas till 
underhållsfonden fastställs i samband med budgeten för samme år. 

6.3 Inom föreningen bildas en dispositionsfond. De överskott som kan uppstå på föreningens 
verksamhet ska avsättas till dispositionsfonden. 

7. Föreningens styrelse

7.1 Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt högst tre suppleanter, vilka 
samtidigt väljs av föreningen på ordinarie stämma för tiden intill dess nästa ordinarie 
stämma hållits. 

7.2 Till styrelseledamot kan förutom medlem väljas den som är gift eller sambo med medlem 
eller närstående som varaktigt sammanbor med medlem. 

7.3 Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften av hela 
antalet ledamöter. För giltigheten av fattade beslut fordras, då för beslutsförhet minsta 
antalet ledamöter är närvarande, enighet om besluten. 

7.4 Som styrelse beslut i övrigt gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande 
röstat eller vid lika röstetal den mening som företräds av ordförande. Vid styrelsens 
sammanträde skall det föras protokoll som justeras av ordföranden och den ytterliga person 
som styrelsen utser. 

7.5 Det åligger styrelsen att: 
(i) avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att avlämna 

årsredovisning som skall innehålla berättelse om verksamheten under året 
(förvaltningsberättelse) samt redogörelse för föreningens intäkter och kostnader under 
året (resultaträkning) och för ställningen vid räkenskapsårets utgång (balansräkning); 

(ii) upprätta en underhållsplan för genomförande av det yttre underhållet på fastigheterna 
enligt punkt 13.5; 
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(iii) upprätta budget och fastställa årsavgift för det kommande räkenskapsåret (enligt 
punkt 10.6.12). Budget framläggs till orientering senast 15 december; 

(iv) minst en gång årligen, innan redovisningen anges, besiktiga anläggningarna inom 
Woodlands Country Club samt inventera eventuella tillgångar och i 
förvaltningsberättelsen redovisa vid besiktningen och inventeringen gjorda iakttagelser 
av särskild betydelse; 

(v) minst en månad före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och 
revisorernas berättelse skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det 
gångna räkenskapsåret; samt 

(vi) senast en vecka före ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia av 
årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

8. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av två av styrelseledamöterna i förening.

9. Revision

9.1 För granskning av föreningens årsredovisning samt styrelsens förvaltning utses en revisor 
och en revisorssuppleant. Revisorn och suppleanten väljs av ordinarie föreningsstämma för 
tiden intill dess nästa stämma hållits. 

9.2 Det åligger revisorn att verkställa revision av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper 
och styrelsens förvaltning samt att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma 
framlägga revisionsberättelsen. 

10. Föreningsstämma

10.1 Ordinarie föreningsstämma hålls på Woodlands Country Club en gång om året senast den 30 
juni. 

10.2 Extra stämma hålls då styrelsen finner skäl till det och skall av styrelsen även utlysas då 
detta för uppgivet ändamål hos styrelsen skriftligen begärs av revisorn eller av minst en 
tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar. 

10.3 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till föreningens medlemmar skall ske 
genom anslag på lämpliga platser inom Woodlands Country Club. Med lämpliga platser 
förstås medlemmars brevlåda i Woodlands Country Club och den till föreningen uppgivna e- 
mailadressen samt föreningens hemsida. Medlemmar kan skriftligen kallas under uppgiven 
adress, om begäran därom framställs hos föreningen. Kallelse till stämma skall tydligt ange 
de ärenden, som skall förekomma på stämman. 

10.4 Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor 
före ordinarie stämma och senast en två veckar före extra stämma. 
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10.5 Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma skall skriftligen framställa sin 
begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. 

10.6 På ordinarie föreningsstämma skall förekomma följande ärenden: 

1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
2) Val av ordförande vid stämman
3) Val av två justeringsmän 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) Val av styrelseledamöter
14) Val av styrelsesuppleanter
15) Val av revisor och suppleant
16) Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen.

På extra stämman skall förekomma endast de ärenden, för vilka stämman utlysts och vilka 
angivits i kallelsen till densamma. 

10.7 Vid stämma fört protokoll skall senast inom tre veckor av styrelsen hållas tillgängligt för 
medlemmarna. 

10.8 Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar äger en och samma 
fastighet, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som 
fullgjort sina förpliktelser mot föreningen, inklusive erlagda förfallna avgifter. 

10.9 Medlem får utöva sin rösträtt genom befullmäktigat ombud som antingen skall var medlem i 
föreningen, gift eller sambo med medlem eller närstående som varaktigt sammanbor med 
medlemmen. Ombud skall förete skriftlig, dagtecknad fullmakt. Ingen får på grund av 
fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad. Medlem får utöva sin röstret per post 
enligt lag (1987:667) enligt bilaga 2. 

10.10 Omröstning vid föreningsstämma sker öppet om inte närvarande röstberättigad påkallar 
sluten omröstning. 

10.11 Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor gäller den mening som 
biträds av ordföranden. 

11. Överlåtelse av fastighet

Vid överlåtelse av medlems fastighet skall medlem tillse att ny fastighetsägare omgående
skriftligen ansöker om medlemskap i föreningen. När förvärvaren av fastigheten antas som
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  medlem i föreningen inträder  han per fastighetens tillträdesdag som medlem i överlåtarens 
ställe. Ifall den förre fastighedsägaren är i skuld till föreningen, måste denna skuld betalas 
innan den nya fastighetsägaren har tillgång till tjänster från föreningen enligt punkt 13 och 
det till varje tid gällande Service- och Rättighetsavtal mellan fastighetsägarna och 
Woodlands Country Club Entreprenad AB. 

12. Medlemskap på grund av bodelning eller arv

12.1 Den som förvärvat avliden medlems fastighet genom bodelning, arvskifte eller 
testamente skall inträda som medlem i den avlidnes ställe. Samma skyldighet 
tillkommer avliden medlems dödsbo. 

12.2 Anmälan om inträde skall ske inom sex (6) månader från kännedom om dödsfallet. Intill 
dess frågan om inträde av ny medlem enligt denna punkt är slutligt avgjord är den 
avlidnes dödsbo bärare av de rättigheter och skyldigheter som tillkommer den avlidne 
medlemmen. 

13. Medlemsrättigheter och skyldigheter

13.1     Föreningen ombesörjer och bekostar på vägnar medlemmerna underhåll av alla 
gemensamma faciliteter inom Woodlands Country Club, härunder vägar, park, lekplats, 
återvinningsstationer och VA ledningar enligt bilaga 1. Föreningen ombesörjer och bekostar 
vidare på vägnar medlemmerna köp av en rad services till husägerna enligt bilaga 1. 

13.2.    Medlemsrättigheter 
            Medlem har rätt att utnyttja alla gemensamma faciliteter och services inom Woodlands 

Country Club enligt bilaga 1. 

13.3 Snöröjning 
            När fastigheten är bebodd svarar medlem själv för snöröjning från dörren till vägen. 

13.4 Återvinningsstationer 
Sopor, skräp, avfall etc. skall deponeras av medlemmarna på den plats som anvisats av 
föreningen för detta ändamål. Det är strängt förbjudet att lämna eller deponera avfall inom 
något annat gemensamt område. 

13.5  Fastigheternas underhåll m.m. 
Medlem skall på egen bekostnad ansvara för det inre och yttre underhållet av sin fastighet. 
Föreningen utför och bekostar dock utvändigt underhåll av samtliga fastigheter i form av 
målning av träfasader enligt bilaga 1. Medlem er pligtig at fölge stämmans vedtagne 
bestemmelser for utvändig underhåll. enligt bilaga 1. 

 13.6 Medlemskap i Woodlands Golfklubb 
Varje fastighet är berättigad till två personliga medlemskort til Woodlands Golfklubb. Då 
medlemskapen är personliga skall alla fastighetsägare inför varje kalenderår meddela 
föreningen vem som skall inneha medlemskapen. För det fall föreningen inte erhåller något 
besked kommer medlemskapen att utfärdas för samma personer som föregående år.  

13.7 Fiskerätt 
Medlemmar har rätt at fiska i Pinåen inom Woodlands Country Club område. 
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13.8 Ändring av fastighets utseende 
Medlem får inte utan tillstånd av styrelsen utvändigt förändra sin fastighets utseende. 

13.9 Ordningsföreskrifter 
Medlem är skyldig att när han använder sin fastighet och befinner sig inom Woodlands         
Country Club att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick. Gällande 
förordningar (DK: ordensreglement) skal alltid efterlevas. Medlem skall tillse att detta även 
gäller för sina besökare. 

13.10 Rättigheter och skyldigheter för andra än medlemmar 
Ovanstående rättigheter och skyldigheter för medlem gäller även för person som är gift eller 
sambo med medlem och för närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen samt i 
förekommande fall deras besökare. 

13.11   Ändringar i bilaga 1 
  Ändringar i bilaga 1 kan beslutas på föreningens bolagsstämma under förutsättning att minst 
2/3 delar av alla röstberättigade, närvarande medlemmar ger samtycke. 

14. Upplösning

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan
medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.

15. Övriga bestämmelser

Utöver dessa stadgar gäller för föreningens verksamhet vad som sägs i lag (1987:667) om
ekonomiska föreningar.
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Bilaga 1 till paragraf 5 og 13 

Faciliteter, ydelser og services föreningen ombesörjer,  ansvarar för och bekostar 

O: Obligatorisk  V: Valfritt  F: Konsumption 

Kostnaderna, som ingår i grundavgiften: 
1 Två golfmedlemskap i Woodlands Golfklubb per fastighet O 
2 TV grundpaket och Internet O 
3 Dränering och avlopp O 
4 Larmanlägg O 
5 Sotning O 
6 Försäkring O 
7 Revision, advokat, och styrelse O 
8 Vatten och avlopp O 

Kostnaderna, som ingår i tilläggsavgiften O 
9 Underhåll av vägar inom Woodlands Country Club. O 
10 Snöröjning på vägar inom Woodlands Country Club och snöröjning på fastigheternas 

parkeringsplatser under förutsättning att medlemmarna meddelar föreningen 3 dagar 
innan helg O 

11 El förbruk angående gemensamma faciliteter, vägar och gator O 
12 Underhåll av naturlekplats fotbollplan och tennisbanor O 
13 Anläggning av skridskoisbana och l¨ngdskidbana O 
14 Gräsklippning, skötsel av planteringer och underhåll av gemensamma områden, diken 

mm.  O 
15 Underhåll av gemensamma faciliteter (telefoni, data, vatten, kloak, servicehus, gator 

mm)   O 
16 Återvinningsstationernas underhåll och sophämtning           O 
17 Administration och service för foreningen O 
18 Administration och service för husägerna O 
19 ôvervakning av hus och larmsystem 

Kostnaderna, som ingår i underhållsfonden 
20 Utvändigt underhåll av samtliga fastigheter i form av målning av träfasader med fem- till 

tioårsintervaller. O 

Fasadunderhåll: 
Fasaden ska underhållas i vårdad skick och behandlas enligt anvisningarna för underhåll av 
träfasaden. Styrelsen kan ålägga ägaren av huset att genomföra underhåll inom en given tidsram 
och har enligt stadgarna rättslig möjlighet att utföra underhåll om ägaren ej utför anmodat 
underhåll under angiven tidsperiod. Kostnaden för underhållet kommer debiteras husägaren. 

Facaderne skal holdes i pæn stand og behandles med den anviste træbeskyttelse. 
Bestyrelsen kan pålægge den enkelte husejer at gennemføre vedligehold inden for en given 
tidsfrist, og har hjemmel til at igangsætte vedligeholdelse for en husejers regning, såfremt 
vedligehold ikke sker inden for en rimelig frist efter, at bestyrelsen har stillet krav herom. 

Som vedtaget på extra stämman 2016.11.05. 
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Bilaga 2 till paragraf 10.9

Poströstning 

Om medlemmarna ska kunna utöva rösträtt vid föreningsstämman genom 
poströstning, ska det av kallelsen framgå hur de ska gå till väga. Det 
huvudsakliga innehållet i varje framlagt förslag ska anges i kallelsen, om 
förslaget inte rör en fråga av mindre betydelse för föreningen. Till kallelsen 
ska det bifogas ett formulär för poströstning som, med hänvisning till de 
framlagda förslagen, ska innehålla två likvärdigt presenterade 
svarsalternativ med rubrikerna Ja och Nej. Lag (2016:108). 

Som vedtaget på extra stämman 2016.11.05. 
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UDKAST 

Aftale mellem Woodlands Country Club Golf AB og WCC Ekonomiske Förening (Parterne) 

Parterne har indgået følgende aftale om en ny fordelspakke til erstatning for den per 1. januar 2014 
indførte fordelspakke til husejerne.        

Aftalen gælder for kalenderåret 2017 

Fordelspakke for husejerne omfatter: 

• Ubegrænset brug af bolde på driving range
• Ubegrænset kaffe (almindelig kaffe) i restauranten (husejere og gæster som ledsages af husejere)
• 15 gange dagens lunch i restauranten (per hus) eller 80 kroner i rabat på andre måltider.
• 10 % rabat på al køb i restauranten (husejere og gæster som ledsages af husejere)
• 10 % rabat på al køb af varer i shoppen (undtagen tilbudsvarer) (husejere og gæster som ledsages

af husejere)
• 14 greenfee billetter (per hus) til anvendelse på alle dage i ugen
• Ubegænset brug af golftrolley (husejere og gæster som ledsages af husejere)

Inden udgangen af Juni 2017 optager parterne drøftelse om, hvorvidt pakken skal videreføres/justeres. 
Prisen for fordelspakken er uændret 4.200 kroner per hus per år. 

Ôrkelljunga, den      november 2016 

Woodlands Country Club Golf AB    Woodlands Country Club Ekonomiske Förening 

Karl-Johan Westberg       Bjarne Weng 
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Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 5.november 2016: 

Dagsorden: 
1. Oprettelse af oversigt over stemmeberettigede
2. Valg af dirigent
3. Valg af justeringsmand til kontrol af referat sammen med dirigent og til

stemmeoptælling
4. Godkendelse af dagsorden
5. Stillingtagen til om indkaldelse er sket i overensstemmelse med vedtægter
6. Beslutning om facaderenovering 2017-2018 og det fremtidige vedligehold af

facaderne
7. Beslutning om afvikling af vedligeholdsfonden, ophør af opkrævning af bidrag

til fonden og udbetaling af indestående på vedligeholdsfonden
8. Beslutning om ændring af vedtægterne afledt af beslutningen om at husejere kan

vælge selv at renovere og vedligeholde facader
9. Orientering fra WCC Golf AB og fremlæggelse af WCC Golf AB’ fordelspakke

2017
10. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for 2017
11. Eventuelt

Ad1 Af 42 stemmeberettigede husejere var 31 repræsenterede direkte eller med 
fuldmagt. 

Ad2 Bestyrelsen foreslog Svenne Carlberg som dirigent. Godkendt med 
akklamation 

Ad3 Bestyrelsen foreslog Finn Hartung og Helle Strömann som justeringsmænd. 
Godkendt 

Ad4 Dagsorden blev godkendt 
Ad5 Varslingen blev godkendt i henhold til vedtægterne 
Ad6 Bestyrelsen havde indstillet til generalforsamling  

1. At facaderne renoveres med ”løsningsmodel 1” ved at de skal slibes rent,
olieres med grundolie og behandles 2 gange med transparent træbeskyttelse
Pinotex Transparent Plus i blandingsforholdet B1 1,65 + R1 7,91 + TY
205,6 for en 5 liters bøtte. Husejere, der måtte ønske det, kan fortsat benytte
Wola’ vandbaserede træbeskyttelse eller lignende efter
generalforsamlingens bestemmelser. Begge produkter kan købes hos Golf
AB

2. At renovering og vedligehold af husfacader for husejer udliciteres til Golf
AB, der på foreningens vegne står for

a. Vedligehold af plan for renovering og vedligehold af husfacaderne,



b. Planlægning og styring af projekter for enkelte husejere, samt 
c. Med rapport til bestyrelsen at føre tilsyn med, at gør det selv husejere 

overholder de af generalforsamlingen fastsatte krav til vedligehold af 
facader. 

Det blev pointeret at husene skulle se ens ud, skulle have en ensartet overflade 
og skulle fremstå transparente, samt at man selv måtte ordne sit hus hvis man 
ønskede. 
Tidligere var det med i planen at der skulle slibes undervejs mellem de enkelt 
processer. Det er udgået efter anbefaling. 
Hverken foreningen eller Golf AB ønsker at købe stillads. Golf AB tilbyder 
både at styre vedligeholdelsen samt at indkøbe træbeskyttelse til videresalg til 
husejerne. 
Pigmenteringsgraden som anbefales er et kompromis om at husene skal fremstå 
lyse og at holdbarheden skal være lang,  
Vi blev oplyst om at priserne for behandlingen kom til at ligge på ca 
A: 65.000, B: 77.000 og C: 99.000 SEK plus stillads som vejledende vil svinge 
mellem 20.000 og 32.000 SEK. Hvis også depotrum og bagrum skulle ordnes 
tilkom yderligere ca. 5.600 SEK 
Renoveringsplanen blev godkendt enstemmigt. 

Ad7 Midlerne i vedligeholdelsesfonden blev af bestyrelsen foreslået tilbagebetalt i 
anden kvartal af 2017. ved modregning i månedsgebyret. Husene 12-18 der 
ikke tidligere er blevet repareret på foreningens regning skulle forlods modtage 
24.690SEK pr hus. Resten af fonden blev foreslået uddelt ved A: 12.490, B: 
14.965 og C: 19.235SEK. Det blev oplyst at der stadig ville være penge i 
dispositionsfonden til uforudsete udgifter ved edb-nedbrud, lysstander 
udskiftning og hvad der måtte komme af uforudsete udgifter i forbindelse med 
hus 49’s konkursbehandling. 
Godkendt enstemmigt 

Ad8 Vedtægtsændringerne som afspejler nyheder i svensk lovgivning samt fjernelse 
af vedligeholdelsesfonden, blev enstemmigt vedtaget 

Ad9 Fordelspakken. Bestyrelsen havde anbefalet at fordelspakken blev forlænget et 
år for at hjælpe Golf AB gennem problemer med lidt vigende medlemsantal 
samt et lidt mindre husudlejning i 2016 grundet udlejningshusenes sene 
færdiggørelse. Samtidig har restauranten fået et underskud idet der er forsøgt 
med længere åbningstider. 
Bjarne Wind meddelte at Golf AB ønskede at få årskontingentet til golfklubben 
sænket med 800SEK for at lokke flere medlemmer til. Fra flere sider blev det 
påpeget at en ny kok der højner standarden ville hjælpe på den lidt svigtende 
omsætning i restauranten. 



En enkelt husejer påpegede at fordelspakken kun var for golfspillere og at den 
burde gøres frivillig. Andre mente at husene var solgt som et golfhus så 
golftilknytningen skulle være obligatorisk.   
En anden husejer ønskede mulighed for at nogle af de tilbudte greenfees kunne 
konverteres til støtte ved leje af hus til gæster. Golf AB lovede at se på større 
fleksibilitet i fordelspakken. 
30 stemte for forslaget. 1 imod. Fordelspakken blev vedtaget med opfordring 
til ovennævnte ændring. 

Ad10 Budget orientering blev givet 
Ad11 Hus 49: Formand Bjarne Weng orienterede om at Nordea Danmark, som har 

stort pant i hus 49, har været meget svære ”at danse med”. Nordea vil nu 
acceptere at vi kan komme videre. Først skal en konkursbehandling 
gennemføres i Danmark inden den kan sendes videre til tvangsauktion hos 
Kronefogeden i Sverige. Vi håber på en løsning i 2017 samt at vores 
udestående i hus 49 bliver dækket af ny kommende ejer således som vores 
vedtægter foreskriver. 

 
De varmepumper der er blevet udskiftet vil blive forsøgt skjult bag bøgebuske 
snarest. 

 
Vi blev informeret om at næste ordinære generalforsamling vil foregå den 
22.april 2017. Samtidigt blev vi informeret om at både formanden og kasserer 
(samt muligvis andre) vil forlade bestyrelsen til den tid. Der bliver stort behov 
for nye yngre kræfter til det fortsatte arbejde. 
 
Bjarne Wind orienterede os om at han ville stoppe med at arbejde for Golf AB 
en gang i foråret.    

  
Formand Bjarne Weng takkede de tilstedeværende for god ro og orden og takkede 
dirigenten for veludført arbejde. 
 
Den 5.november 2016 
 
 
 
Tom Hertz Svenn Carlberg Finn Hartung Helle Strömann 
referent dirigent justeringsmand justeringsmand      
   
 



Ekonomisk Förening 

2016



Woodlands, den 9. maj 2016 

Til samtlige husejere 

Herved indkaldes til Föreningsstämme (ordinær generalforsamling) i Woodlands Country Club Ekonomisk 

förening, der som tidligere meddelt vil finde sted  

lørdag den 4. juni 2016 kl. 10:00 

i klubhusets restaurant på Woodlands Country Club. 

Dagsorden, beretning, regnskab for 2015, budget for 2016, fastprisaftale, notat on facaderenovation m.v. 

vil kunne findes på husejernes hjemmeside, ligesom hver enkelt husejer til den registrerede e-mailadresse 

får tilsendt de nødvendige oplysninger til brug for generalforsamlingens gennemførelse, herunder forslag til 

vedtægtsændringer m.v. 

Medlemmer, der måtte ønske at nyde andet end kaffe, må selv aftale nærmere med restauranten. 

Med venlig hilsen og på gensyn den 4. juni 2016 kl. 10:00 i klubhusets restaurant på Woodlands Country 

Club. 

Bestyrelsen 



WOODLANDS COUNTRY CLUB EKONOMISK FÖRENING 

Årsberetning 2015 

Förvaltningsberättelse 2015 

Den økonomiske oprydning efter de usædvanlige hændelser i 2014 i ejer- og driftsselskaberne 
fortsatte som en del af bestyrelsens arbejde i beretningsåret. 

De nødvendige aftaler for den fortsatte drift og de nødvendige serviceaftaler er forhandlet på 
plads i en positiv og resultatgivende atmosfære og det formodes derfor, at WCCEF har skabt ro om 
sin økonomi i de kommende år, hvad angår serviceydelser fra WCC Golf AB. 

En tilbundsgående timeregistrering af fastprisaftalens servicedel af både arbejdstid og maskintid 
er foretaget i hele 2015 og har dermed givet et klart billede af forbruget. Med den viden har 
parterne forhandlet sig frem til en ny tre årig fastprisaftale til forelæggelse på generalforsamlingen 
i 2016. 

WCC Golf AB har ladet opføre 4 nye gæstehuse, hvorved generne fra den hidtidige udlejning for 
enkelte husejere kan afhjælpes. Disse huse bliver ikke medlemmer af WCCEF, men der er indgået 
en associeringsaftale således, at husene bidrager til fællesomkostningerne. Ejerne har møde- og 
taleret, men ikke stemmeret på vore generalforsamlinger. 

På generalforsamlingen i 2015 vedtog man at overgå til kvartalsvis betaling af fællesudgifter. Det 
har vist sig at fungere fint til lettelse for bogholderiet, der som bekendt udføres vederlagsfrit. Det 
er fortsat afgørende, at husejerne overholder betalingsfristerne, hvis vi fortsat vil have dette 
arbejde udført på frivillig basis. 

Det tilbagestående, ganske alvorlig problem for samtlige husejere er vedligeholdelsen af husenes 
træfacader. Her er både økonomi og følelser i spil, efter vi har måtte konstatere, at den 
oprindelige behandling af facaderne ikke lever op til de lovede forventninger. Hvad der skal gøres 
og hvordan, søges løst på generalforsamlingen i 2016. 



Igen i år skal der lyde en varm tak til Karl-Johan Westberg og hans stab for veludført arbejde og 
service over for os husejere. Til personalet i receptionen og restaurationen skal der også lyde en 
tak og anerkendelse for en altid imødekommende venlighed og hjælpsomhed. 

Bestyrelsen                                                                                                                     

 



Referat af formøde .samt ordinær generalforsamling (ordinarie 
foreningsstamma) den 4.juni 2016: 

Referat af formøde: 

Golfselskabet orienterede os om at det kæmpe arbejde med at få orden i firmaets drift 
var blevet gennemført med succes. 

År 2014 2015 2016 budget 
Driftsresultat ca -2mill cå linill ca l.7mill 
Resultat efter skat ca -4mill caO ca O.lmill 

Som det fremgår af tabellen er det lykkedes. 
Medlemstallet i golfklubben er desværre dalet i nogle år så indtægterne ikke er så 
store som forventet. 
For at budgettet for 2016 kan lykkes skal alle udgifter holdes nede og frivillig hjælp 
fra husejere ønskes. Som mulige projekter nævntes bunkers som skal forskønnes og 
have kanter skåret. Andre projekter kunne være at få lagt tørv på plads opretning af 
nedslagsmærker samt banekontrol så hastigheden på banen i weekenden kan øges. 
Dels se til at man ikke spiller på banen uden først at have booket tid samt se til at man 
ikke går ud før tid. Også se til at en langsom bold lukker igennem. Man melder sig til 
frivilligt arbejde hos Kalle. 
Bjarne Wind ( 45) meddelte at han ikke mere er aktionær i golfselskabet idet han fra 
starten havde meddelt at han ikke havde ønsket at deltage i nye investeringer 
herunder 13mill i forbindelse med de nye huse. Bjarne fortsætter arbejdet for 
woodlands golf. 
Per Erland (14) og Per Rasmussen (33) er nu ene ejere afWoodlands Golf AB (men 
lejere af banen) og forventer de næste år at skulle investere i størrelsesorden 25mill i 
og omkring banen. Man søger en helårsforretning måske med ski, cykeludlejning og 
fitnesscenter. En tanke er at bygge en lodge med 14-16 værelser ved siden af det 
nuværende klubhus. For at investere i banen (som woodlands golflejer afbaneejere 
Torben Wind og Jesper Balser) kræver det at et mere langsigtet samarbejde som går 
ud over den nuværende l 5årige aftale. Muligvis en fusion for at sikre en fælles 
fremtid. 
Besparelser er stadig meget vigtige for at kunne nå målet. Hvis nogen har ideer til 
besparelser eller forbedringer er de meget velkomne (helst skriftligt) 
Der blev udtalt en stor tak til Kalle og hans team. 
Vi blev informeret om at der ikke for nærværende var planlagt nogen investering i 
gården ved legepladsen. 



Referat fra den ordinære generalforsamling (ordinarie föreningsstämma): 
 
Dagsorden: 

1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar  
2) Val av ordförande vid stämman  
3) Val av två justeringsmän 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 innevarende räkenskapsår samt om 

eventuel ändring 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) Fråga om serviceavtal och fastprisavtal 2017-2019  
14) Fråga om facadrenovering 2016-2018 och fremtidig underhåll  
15) Fråga om utomhus jacuzzi på terass hus 37  
16) Val av styrelseledamöter 
17) Val av styrelsessuppleanter  
18) Val av revisor och suppleant  
19) Övriga ärenden  

 
Ad1: 40 huse var tilstede eller repræsenteret med en fuldmagt. 2 huse var ikke 

repræsenteret og 1 hus havde ingen stemmeret. 
 
Ad2: Bestyrelsen foreslog at Svenn Carlberg (39) blev dirigent. Vedtaget med 

akklamation. 
 
Ad3: Bestyrelsen foreslog at Stig Jacobsen (44) samt Poul Eliasen (25) blev 

justeringsmænd. Vedtaget med akklamation. 
 
Ad4: Dagorden i henhold til vedtægterne blev godkendt. 
 
Ad5: Lovligheden af indkaldelsen blev godkendt 
 
Ad6: Bestyrelsens årsberetning var udsendt i forvejen og blev godkendt. Som 

yderligere information blev det meddelt, at hus 49 nu skylder ca. 134.000SEK 



og at beløbet langsomt falder ved at huset fortsat bliver udlejet. Huset er efter 
forlydende på vej i tvangsauktion, men foreningen føler sig sikret, idet Nordea 
har garanteret, vi får vores tilgodehavende i forbindelse med et salg. Vores 
gældende vedtægter bør også garantere, at en mulig køber får afviklet gammel 
gæld.  

 
Ad7 og 8: Regnskabet var udsendt i forvejen og blev enstemmigt godkendt efter en 

gennemgang og få kommentarer.  
 
Ad9: Der blev bevilget ansvarsfrihed til bestyrelsen 
 
Ad10: Overskud fra 2015 på 18.150SEK er blevet overført til 

vedligeholdelseskontoen. Godkendt. 
 
Ad11: Bestyrelsen foreslog uforandret 0 kroner i årligt honorar. Det blev godkendt 

med akklamation. 
 
Ad12: Budget er allerede behandlet på budgetmødet i november 2015 og kun få 

mindre justeringer forekommer. Budgettet for 2016 blev godkendt. Det blev 
meddelt, at de 4 nye huse (7 – 10) nu bidrager til vores grundejerforening, idet 
der er indgået en associeringsaftale, som nærmere fastlægger, hvilke ydelser de 
nye huse bidrager til og hvilke de ikke bidrager til. De betaler ikke samme beløb 
som nuværende huse, idet golfselskabet selv afholder en del af 
driftsomkostningerne f.eks. udvendig vedligeholdelse og alarmanlæg.  

 
Ad13: Der er forhandlet en ny serviceaftale med Woodlands Golf AB i form af en 

fastprisaftale, der løber i årene 2017-2019. Aftalen er lidt billigere end den 
bestående, idet der er sket en nøje vurdering af de enkelte ydelser og priser. I 
forhold til husejerne betyder den nye aftale derfor lidt lavere månedsbidrag fra 
2017. Tilsvarende vil tilkomsten af de nye huse give en reduktion i 
månedsbidraget fra 2017. Samtidigt med forhandlingerne om den nye 
fastprisaftale er der sket en genforhandling af rammeaftalen (Avtal om 
Servicetjänster) som er ført ajour på en række punkter. Godkendt med 
akklamation. 
 

Ad14: Facaderenovering: Vi havde en fyldig diskussion, hvor diverse emner blev 
berørt. Vi blev informeret om at ubehandlet cedertræ kunne klare sig i mange år 
uden vedligeholdelse. Her over for står bestyrelsens synspunkt om at 
ubehandlede facader over tid vil få sorte skjolder og blive grimme. Flere talere 
lagde vægt på at bevare nuværende facadeudseende. Heldækkende olie/lak ville 



give ca. 10års holdbarhed, mens transparent træbeskyttelse vil give ca. 5 års 
holdbarhed. Generalforsamlingen tog stilling til en række punkter:  

a) Skal husene fremstå ens i udtrykket. Afstemning viste 34 stemte for
ensartethed. 3 for ikke nødvendigt og 3 blanke stemmer. Ensartethed er
vedtaget.

b) Skal husene stå ubehandlet? Kan vi f.eks. acceptere at en klynge huse
(ex de 8 ved søen) blive slebet og så kunne vi vente et par år med at se
hvorledes de kommer til at se ud. Kan alle andre blot vente den periode
og afvente resultatet mens deres egne huse forfalder? Afstemning viste
at 28 stemte for behandlede overflader, 7 for ubehandlede overflader
mens 4 stemmer var blanke.

c) Skal husene behandles med transparent eller heldækkende
træbeskyttelse. Afstemningen viste: 31 stemte for transparent. 5 stemte
for heldækkende. 4 undlod at stemme.

d) Må man ordne sit hus selv ud fra vejledning og bestemmelser fra
bestyrelsen? Klart flertal for, at det skal være en mulighed.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at undersøge om det ikke var en god ide at købe 
et fælles stillads til foreningen og at træbeskyttelsen blev købt at foreningen for 
at få bedre priser. Bestyrelsen bemyndiges endvidere til at udarbejde et oplæg til 
vedtægtsbestemmelser, som nærmere fastlægger kravene til facadernes udseende 
og vedligehold. 

Ad15: Jacuzzi i hus 37: Der blev udtrykt frygt for at det er en glidebane at nogen får 
lov til at lave jacuzzi på terrassen uanset om det er synligt fra naboerne eller ej. 
Efter en grundig diskussion viste skriftlig afstemning at 21 husejere godkendte 
ønsket, 17 stemte imod og 2 undlod at stemme, Forslaget blev derfor vedtaget. 
Samtidigt blev man enige om, at alle sådanne ændringer, også andre huses 
ønsker om udendørs jacuzzi, skal godkendes på generalforsamlingen. 
Vi blev informeret om at vores varmepumper ved nedbrud desværre skal skiftes 
til en anden varmepumpe, der skal stå uden for vores depotrum (tæt derpå) eller 
erstattes af en dyrere løsning hvor man borer dybt for at skaffe varme 
(bjergvarme). Vi vil senere blive informeret om omkostningen til dette. Det blev 
meddelt at bestyrelsen og Woodlands Golf AB skal godkende varmepumpernes 
placering samt skjulende beplantning. 

Ad16: Kasserer Bjarne Wind ønskede ikke genvalg. I stedet blev tidligere suppleant 
Jette Kyvsgaard (51) indvalgt i bestyrelsen. 

Ad17: Som nye suppleanter blev valgt Henrik Friborg (48) samt Finn Hartung (34) 



Ad18: Revisor Jan Schjøtz (50) blev enstemmigt genvalgt. Som revisorsuppleant blev 
Helle Stromann (22) enstemmigt valgt. 

Ad19: Formand Bjarne Wind udtrykte en varm tak til Bjarne Wind for det 
fremragende og store arbejde Bjarne Wind havde udført i bestyrelsen. 
Generalforsamlingen kvitterede med en langvarig applaus. Bestyrelsen glæder 
sig til det fortsatte professionelle samarbejde med Woodlands Golf AB. 
Vi blev informeret om at vores server, der bl.a. styrer lys og fjernbetjent 
temperaturstyring af husene, er ved at være nedbrudt og skal fornyes. En ekstra 
udgift til den nødvendige udskiftning må forventes. 
Både Jon Mikkelsen (28) og Bjarne Weng (23) advarede om at de planlægger at 
forlade bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2017. 

Formand Bjarne Weng takkede de tilstedeværende for god, saglig debat, takkede 
dirigenten for veludført arbejde og hævede generalforsamlingen. 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger. 
Bjarne Weng: formand 
Jon Mikkelsen: bogholderi 
Claus Dalsgaard: vedligeholdelse 
Tom Hertz: referent 
Jette Kyvsgaardopgaver fastlægges senere 

Den 6.juni 2016 

ti/Il~-~~-.. ·~~ 
Tom Hertz Svenn Carlberg 
Referent dirigent justeringsmand 

' 
,,..... . r--. ( 

s-:1_~ 
Stig Jacobsen 
justeringsmand 

og kasserer



Ekonomisk Förening 

2015



Woodlands, den 20. maj 2015 

Til samtlige husejere 

Herved indkaldes til Föreningsstämme (ordinær generalforsamling) i Woodlands Country Club Ekonomisk 
förening, der som tidligere meddelt vil finde sted  

lørdag den 6. juni 2015 kl. 09.30 

i klubhusets restaurant (overdækket terrasse) på Woodlands Country Club. 

Dagsorden, beretning, regnskab for 2014, budget for 2015, fastprisaftale m.v. vil kunne findes på 
husejernes hjemmeside, ligesom hver enkelt husejer til den registrede e-mail adresse får tilsendt de 
nødvendige oplysninger til brug for generalforsamlingens gennemførelse, herunder forslag til 
vedtægtsændringer m.v. 

Medlemmer, der måtte ønske at nyde andet end kaffe, må selv aftale nærmere med restauranten. 

Med venlig hilsen og på gensyn den 6. juni 2015 

Bestyrelsen 



WOODLANDS COUNTRY CLUB EKONOMISK FÖRENING 

På ordinarie föreningsstämma 2015.06.06 

vil följande ärenden förekomma: 

1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
2) Val av ordförande vid stämman
3) Val av två justeringsmän 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 ändring av stadgar
13) 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).”
14) Val av styrelseledamöter och suppleanter
15) Val av revisor och suppleant
16) Övriga ärenden
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WOODLANDS COUNTRY CLUB EKONOMISK FÖRENING 

Årsberetning 2014 
Förvaltningsberättelse 

Beretningsåret har været præget af ganske alvorlige begivenheder. I maj 2014 
meddelte driftsselskaberne bag Woodlands Country Club, at der som følge af flere 
års markante underskud nu ikke var likviditet til at drive virksomheden videre. 
Situationen var overraskende, idet bestyrelsen kort forinden var blevet orienteret 
om, at forretningen kørte normalt. 

Det var åbentlyst, at en konkurs af driftsselskaberne ville få ganske alvorlige 
økonomiske konsekvenser for husejerne, hvorfor bestyrelsen straks - sammen med 
Golfklubben - tog initiativ til en redningsplan. Det stod hurtigt klart, at 
informationsniveauet fra driftsselskabets side havde været endog meget mangelfuld 
ligesom regnskabsførelsen og udgiftskontrollen lod meget tilbage at ønske. 

Udredning og vurdering af den aktuelle situation tog det meste af sommeren og 
resultatet blev som bekendt, at Golfklubben skød ca. 1,2 MSEK ind i driftsselskabet. 

I forlængelse heraf blev driftsselskabet overtaget af 3 husejere i vor forening. Som 
led i rekonstruktionen blev der indgået aftaler om forhøjelse af kontingentet i 
golfklubben, ligesom vi ved en ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2014 
med stor majoritet vedtog en ændring af fastprisaftalen med Woodlands Country 
Club Golf AB med en mindre forhøjelse af årsafgiften til følge. Samtidig blev en 
såkaldt fordelspakke for husejerne indført. 

Desværre formåede vi ikke at forklare os godt nok omkring de betydelige tab hver 
enkelt husejer ville lide ved driftsselskabets eventuelle konkurs, idet to husejere 
fandt det fornødent at udtage stævning mod vor forening ved Tingsrätten i 
Helsingborg med påstand om, at flertallets beslutning på den ekstraordinære 
generalforsamling var ulovlig. 
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Den efterfølgende dialog med klagerne resulterede i at stævningen blev trukket 
tilbage, men efterlod en advokatregning til foreningen. Senere nedsatte bestyrelsen 
en arbejdsgruppe, hvis opgave det var at vurdere, om en række af de ydelser, 
foreningen indkøber fra eksterne serviceleverandører, skulle være obligatoriske eller 
frivillige, og om visse ydelser skulle/kunne afregnes efter forbrug. Resultatet af 
arbejdsgruppens arbejde i form af anbefalinger foreligger til behandling på 
generalforsamlingen 6. juni. 
 
Bestyrelsen planlægger, at vi senere på året nedsætter en anden arbejdsgruppe som 
vil få til opgave at gennemgå den nuværende serviceaftale med Woodlands Country 
Club Golf AB og komme med anbefalinger til eventuelle justeringer, som kan 
besluttes i forbindelse med aftalens udløb med udgangen af 2017. 
 
Den igangværende Facadegruppe fortsætter sine undersøgelser og udredninger om 
vedligeholdelsen af vore facader. En rapport forventes i løbet af sommeren, og der 
vil efterfølgende blive indkaldt til et orienteringsmøde, eventuelt som en 
ekstraordinær generalforsamling, såfremt vi i forlængelse af facaderapporten finder 
det fornødent at ændre vore vedtægter omkring udvendig vedligeholdelse. 
 
Jens Nielsen forlod i efteråret sin stilling i golfkoncernen. Det var nødvendigt, men 
Jens Nielsens visioner står nu tilbage som det Woodlands, vi alle året igennem 
glæder os over at benytte. 
 
Den daglige ledelse er overdraget til Karl-Johan Westberg. Det er vi ganske trygge 
ved; vi har alle stor respekt for Kalles detaljerede viden, hans flid og altid store 
hjælpsomhed, som gør vort ophold i Woodlands til en fornøjelse. Både Kalle og det 
øvrige personale har i den vanskelige situation omkring den truende konkurs udvist 
en høj grad af loyalitet overfor Woodlands, hvilket vi takker hjerteligt for. Uden et 
engageret personale kan den trekantsforretning som hedder Woodlands Country 
Club Golf AB, Woodlands Golfklub og WCCEF ikke fungere tilfredsstillende. Alle tre 
parter er afhængige af hinanden. 
 
Et alvorligt kloak brud blev lokaliseret under fairwayen på Magnolias hul 6. En 
omfattende reparation kostede ca. SEK 160.000, men Woodlands Country Club 
Fatigheter AB’s forsikring dækkede; vor udgift blev selvrisikoen på SEK 10.000.  
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Husejeres tinglyste ret til at benytte vejene og marken omkring ejendommene er i 
årets løb udvidet med en aftaleservitut om retten til at benytte ”VA-ledningar och 
övrige ledningar” (vand og afløb, el-kabler, fibernet o.lign.); og dermed bragt i 
overensstemmelse med paragraf 10 i husejernes Köpekontrakter. 
 
Bestyrelsen har i dette begivenhedsrige beretningsår gjort sig særlig umage for at 
finde løsninger til alles bedste. Mange tanker og idéer har været drøftet i et 
turbulent år, men som det ved flere lejligheder har været nævnt, er målet med 
erhvervelsen af et hus i Woodlands ikke ens for samtlige husejere, hvorfor 
kompromisser er nødvendige. Heldigvis mødes vi så godt som altid med forståelse 
for vore overordnede synspunkter, når sager skal løses; den vilje til at løse vore 
fælles problemer, som langt hovedparten af husejerne er indstillet på, takker vi for. 
 
Bestyrelsen 
Woodlands, maj 2015 



Referat fra den ordinære generalforsamling (ordinarie föreningsstämma) den 
6.juni 2015: 
 
Dagsorden: 

1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar  
2) Val av ordförande vid stämman  
3) Val av två justeringsmän 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 ändring av stadgar   
13) 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).”  

14) Val av styrelseledamöter och suppleanter  
15) Val av revisor och suppleant  
16) Övriga ärenden som angivit i bilaga 1 till kallelsen. 

 
Ad1: 37 huse var tilstede eller repræsenteret med en fuldmagt. 5 huse kom ikke og 1 
hus havde ingen stemmeret. 
Ad2: Bestyrelsen foreslog at Svenn Carlberg (39) blev dirigent. Det blev enstemmigt 
vedtaget.  
Ad3: Bestyrelsen foreslog at Niels Horn (20) samt Peter Bjørn Andersen (22) blev 
justeringsmænd. Enstemmigt godkendt. 
Ad4: Dagorden i henhold til vedtægterne blev godkendt. 
Ad5: Lovligheden af indkaldelsen blev godkendt 
Ad6: Bestyrelsens årsberetning var udsendt i forvejen. Som yderligere information 
blev det meddelt at Woodlands arealernes ejere (Torben Wind og Jesper Balser) var 
ved at få aftale på plads angående opførte bygninger (ved vores affaldsområde) på 
fremmed mands område. Det har ikke noget direkte med os husejere at gøre. 
Ad7 og 8: Regnskabet var udsendt i forvejen og blev enstemmigt godkendt efter en 
gennemgang og få kommentarer. Allan Glud (12) undrede sig over at hus 49’s 
tilgodehavende var steget i årets løb trods udlejning. Forklaringen var at der var 
tilløbet mange morarenter, at indtægterne fra udlejningen først var bogført i 2015s 
start og at hus49’s gæld til golfselskabet nu var afviklet således at indtægtsdelen til os 
bliver væsentlig større i 2015  



Ad9: Der blev bevilget ansvarsfrihed til bestyrelsen 
Ad10: Underskud fra tidligere år overføres til 2015 
Ad11: Bestyrelsen foreslog uforandret 0 kroner i årligt honorar. Det blev godkendt 
med akklamation. 
Ad12: bestyrelsens foreslåede vedtægtsændringer blev fremlagt 

a) Kvartalsvis betaling af ”månedsafgiften”. Vedtaget enstemmigt 
b) Alarm bør fortsat være obligatorisk for at vi sikrer brandalarm i alle 

huse. Vedtaget enstemmigt 
c) Vand skal fortsat være fælles idet det koster for meget i administration 

at få individuel aflæsning og opgørelser. Samtidigt er vand billigt i 
Sverige. Enstemmigt vedtaget 

d) Ændringer i bilag 1 til vedtægterne (listen over inkluderede ydelser) 
kan fremover ikke ændres med simpelt flertal, men kun ændres med 
2/3 flertal. Ændringen blev enstemmigt vedtaget. 

e) Gratis medlemskab af svømmehal sløjfes af listen idet det kun var 2 
husejere der benyttede sig af tilbuddet. Enstemmigt vedtaget. 

Ad13: Budget (som godkendt på budgetmødet med mindre justeringer i 
månedsbidraget) blev enstemmigt vedtaget. 
Ad14: Den siddende bestyrelse ønskede genvalg for at færdiggøre nuværende arbejde. 
Fra salen blev der ytret ønske om nye ansigter. Da vedtægterne ikke tillader mere end 
5 medlemmer blev der foretaget skriftlig afstemning hvor siddende bestyrelse samt 
Allan Glud (12) og Bo Andersen (30) var på stemmesedlen. Et stort flertal stemte for 
at siddende bestyrelse fik en periode mere. 
Som suppleanter ønskede Lena Andersen (30) samt Allan Glud (12) ikke genvalg. 
Som nye suppleanter blev valgt Jette Kyvsgaard (51) samt Poul Eliassen (25) 
Ad15: Revisor Jan Schjøtz (50) blev enstemmigt genvalgt. Som revisorsuppleant blev 
Henrik Friborg (48) enstemmigt valgt. 
Ad16: Der blev givet en minutiøs gennemgang af det store arbejde facadegruppen har 
udført.  
Vi blev orienteret om at nuværende påsmurte ”maling” var en laserende vandbaseret 
lak. Den burde vedligeholdes årligt hvis det skal fremstå i samme glød og uden 
bobler og gråt træ. Lakken krakelerer. UV filteret i lakken er for lavt. Fugt trænger 
ind i træet og der kommer sprækker og træet flækker.  
Algevæksten kan holdes nede med algefjerner. 
Hvis man sliber nuværende lak af husene bliver udseendet gråt eller sort. Dog blev 
der stillet spørgsmålstegn ved træets overlevelse når man ved fabrikationen har 
udkogt al naturlig beskyttende olie fra træet. 
For at rette op på sagerne (især ved de første ca. 10 byggede huse) kan man gøre 
følgende 

a) Ingenting. Langsom bliver husene grimme 



b) Let afslibning og Volas (nuværende produkt) behandling hvert år (evt. hvert
andet)

c) Tilbundsgående afslibning og behandling med nyt mere egnet produkt
(pinotex/gori/tjære). Skal gøres hver 6-8ende år.

d) Slibe træet ned og lade det stå råt
e) Skifte alle brædder

Afrensningsmetoderne har være studeret. I øjeblikket virker Is/glas/sandblæsning 
med 2 bar med efterfølgende slibning som bedste mulighed. 
Facadegruppen vil så snart den er i besiddelse af økonomiske konsekvenser af de 
forskellige muligheder, sørge for indkaldelse til et fællesmøde. 

Golfselskabet orienterede om at man i år forventer et nulresultat. Der var en større 
medlemsnedgang i golfklubben (grundet prisstigning) end forventet, men til gengæld 
var andre dele (så som restauranten og husudlejning) bedre kørende. 

Sussie Eriksen orienterede om at hun fortsat planlagde at lave pinklady turnering i 
Kristihimmelfartsferien 
Samtidigt opfordrede hun til at vi lavede en arbejdsdag hvor vi forskønnede banen 
ved at male bænke/toilet,… 

Formand Bjarne Weng takkede de tilstedeværende for god ro og orden og takkede 
dirigenten for veludført arbejde. 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger. 
Bjarne Weng: formand 
Bjarne Wind: kasserer 
Jon Mikkelsen: bogholderi 
Claus Dalsgaard: vedligeholdelse 
Tom Hertz: referent 

Den 6.juni 2015 

Tom Hertz Svenn Carlberg Niels Horn Peter B Andersen 
Referent dirigent justeringsmand justeringsmand 



    Ekonomisk Förening 

Rya 472, 286 91 Örkelljunga 

Indstilling vedrørende etablering af solcellepaneler 

I forlængelse af en henvendelse fra en husejer angående etablering af solcellepaneler indstiller 
bestyrelsen hermed til generalforsamlingen, at den godkender, at husejere, der måtte ønske det, 
kan montere solcellepaneler på taget forudsat: 

1. Solcellepanelerne monteres plant med taget.
2. Husejerne selv sørger for at indhente fornøden godkendelse hos el-leverandør.
3. Husejerne selv udarbejder en projektbeskrivelse til forelæggelse for kommunen, jf.

nedenstående fra stadsarkitekten.
4. Husejerne selv undersøger, om tagkonstruktionen kan bære panelerne.

Stadsarkitekten fra Samhällsbyggnadsförvaltningen i Ökelljunga Kommune har oplyst, at der skal 
udarbejdes en projektbeskrivelse til forhåndsgodkendelse i forvaltningen og eventuel også til 
forelæggelse for  samhällsbyggnadsnämnden.   

Stadsarkitekten skriver som følger: 
”Inom planlagt område får man färga om, byta fasadmaterial eller byta taktäckningsmaterial om 
åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Om du har möjlighet att 
beskriva det du vill göra på en ritning eller på en bild och sedan maila eller skicka in det så kan du 
få ett besked av samhällsbyggnadsnämnden, i detta fall bygglovsarkitekten, med vändande post.  

Kontentan är att den som vill sätta upp solceller på sin byggnad beskriver projektet och får ett 
besked från bygglovsarkitekten om åtgärden är OK eller om det krävs bygglov i nämnden. 
Förfarandet skulle säkerställa att det inte blir några misslyckade projekt som drar ner områdets 
status.” 

Bestyrelsen 
2015.10.27 



Woodlands Country Club Ekonomiske Förening 

Nedsættelse af arbejdsgruppe 

Baggrund: 
Bestyrelsen har i de sidste par måneder ført en række drøftelser med et par husejere, der havde anlagt sag 
mod foreningen og krævet omgørelse af de på den ekstraordinære generalforsamling d. 5. oktober 2014 
trufne beslutninger. Målet for bestyrelsen har dels været at få den omkostningskrævende retssag aflyst 
dels at lytte til de bekymringer, klagerne har omkring vores vedtægter og anvendelsen af disse. 
Drøftelserne har resulteret i, at der vil blive nedsat 2 arbejdsgrupper, som skal arbejde videre med afklaring 
af de forhold, vi har drøftet omkring foreningens fremtidige virke.  

Det er en forudsætning for arbejdet i de 2 grupper, at de på den ekstraordinære generalforsamling d. 5. 
oktober 2014 trufne beslutninger er gældende for 2015 og 2016. 

Det overordnede mål for arbejdet er: 
• at gøre foreningens drift billigere og mere gennemsigtig
• at visse ydelser fra foreningen kan gøres frivillige for den enkelte husejer
• at visse ydelser i muligt omfang kan baseres på betaling efter forbrug
•

Gruppe 1 
Gruppe 1, som nedsættes nu, skal beskæftige sig med alle de ydelser foreningen indkøber fra eksterne 
leverandører bortset fra Woodlands Golf AB. De pågældende ydelser er oplistet i det som bilag vedhæftede 
uddrag af budgettet for 2015. 

Gruppen bedes drøfte og inden 15. maj 2015 udarbejde forslag til: 
• hvilke ydelser fra foreningen kan være frivillige for den enkelte husejer. Det skal i overvejelserne

indgå på den ene side fordelene ved de mængderabatter der opnås ved indkøb for alle husejere og
på den anden side et princip om at ydelser der ikke er relevante for alle husejere i muligt omfang
bør baseres på frivillighed.

• hvilke ydelser, der kan afregnes efter forbrug
• hvordan kan vedtægterne indrettes så retten til frivillighed for de besluttede ydelser sikres ved at

alle ydelser foreningen leverer specificeres i bilag til vedtægterne som enten obligatoriske eller
frivillige og at frivillige ydelser ikke kan ændres til obligatoriske medmindre f.eks. 90 % stemmer for.

I arbejdsgruppens overvejelser skal indgå analyse af og hensyntagen til ændringers påvirkning af 
administrationsomkostningerne og hensyntagen til Woodlands konceptet. 

Det er planen at gruppens forslag skal fremlægges på den ordinære generalforsamling i maj 2015. 

Gruppe 2 
Gruppe 2 skal arbejde med serviceaftalen og andre aftaler med Woodlands Golf AB. Denne gruppe vil blive 
nedsat senere på året. 



Bilag til kommissorium 

Uddrag af budget 2015 

Telia kabel-tv/internet 145.000 
Renovation, Nårab 102.000 
Vand og afløb 48.000 
Reparation & vedligehold 15.000 
Alarmtjeneste , huse 44.600 
Skorstensfejer 30.000 
El 45.000 
Forsikring 2.100 
Revision 0 
Advokat 0 
Softwarelicenser 2.100 
Diverse bestyrelsen 5.000 
Hensat tab på debitorer 0 
Fremmed arbejde 0 

Samlet budget       438.800 
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Den 17.05.2015 

Rapport fra WCCEF Arbejdsgruppe 1 

Gruppen har bestået af Allan Glud, Bo Andersen, Helle Stromann Andersen og Bjarne Wind. 

Gruppen har jf. vedhæftede kommissorium grundlæggende haft 2 opgaver: 

1. Overveje hvilke ydelser fra foreningen, der eventuelt kan være frivillige for den enkelte husejer, 
samt overveje hvilke ydelser der eventuelt kan afregnes efter forbrug. 

2. Overveje hvordan der via vedtægterne kan ske en afgrænsning af hvilke ydelser fra foreningen, 
der er frivillige henholdsvis obligatoriske samt overveje hvordan det via vedtægterne kan sikres
en rimelig mindretalsbeskyttelse som gør, at ydelser ikke uden videre kan flyttes fra den ene 
gruppe til den anden.

Ad 1. 

De ydelser gruppen skal se på, er specificeret i et bilag til kommissoriet. Dog skal adgang til svømmehal 
tilføjes. Prisen for svømmehal er forbrugsbestemt men udgør ca. 1 - 2000 kroner per år. 

Af de oplistede ydelser har gruppen været enige om, at se bort fra de ydelser i bilaget, der i sagens natur 
er obligatoriske fællesomkostninger, hvor alle husejere må betale deres faste andel: 

- Diverse bestyrelsen (husejermøder) 
- Softwarelicencer (regnskabssystem)
- Forsikring (ansvars-, retshjælps- og bestyrelsesansvarsforsikring) 

De resterende ydelser i bilaget gennemgås i det følgende: 

1. El 
Budgettet på 45.000 vedr. el til drift af servicehusets installationer og vejbelysning mv.
Det må i sagens natur være en obligatorisk ydelse som alle husejere må betale deres andel af. 

2. Skorstensfejer 
Budgettet på 30.000 er betaling for lovpligtig skorstensfejning. Alle vore huse har skorsten, så det 
er en obligatorisk ydelse alle husejere skal betale til.

3. Reparation og vedligehold
Budgettet på 15.000 er afsat til eventuelle ekstraordinære udgifter til reparation og vedligehold af
vores fælles anlæg (veje, ledninger, legeplads mv.). Det må i sagens natur være en obligatorisk 
ydelse som alle husejere skal betale til.

4. Alarmtjeneste 
Budgettet på 44.600 er udgiften til alarmselskabet for alle husene. Vore alarmsystem er bygget 
sådan op at alle indbrudsalarmer og brandalarmer om dagen går til Woodlands Golf AB og om
aftenen/natten til alarmselskabet. Woodlands Golf har ikke afsat timer i sit budget til opgaven
med alarmer og administration af aftalen, men der er samlet tale om et mindre beløb per år. 
Omkostningen til alarmselskabet per hus er 1.037 kroner om året. 

Formateret: Venstre:  2,25 cm

Formateret: Skrifttype: Fed
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Såfremt vi helt dropper den fælles indkøbsdropper fælles indkøbaftale om alarmtjeneste til alle 
husene , vil den enkelte husejer, som ønsker en alarmtjeneste, skulle købe denne ydelse direkte 
hos alarmselskabet. Prisen for installation vil typisk være 3.500 kroner samt et årligt abonnement 
på mellem 3588 og 4188 kroner. Der er i gruppen enighed om, at det fælles indkøb bør fortsætte 
uanset om ordningen er frivillig eller ej. 

Woodlands Golf AB har oplyst, at det må anses for usandsynligt, at vagtselskabet vil acceptere 
den nuværende meget lave pris per hus, såfremt ordningen gøres frivillig for den enkelte husejer.  

Det må derfor lægges til grund, at den nuværende årlige betaling vil være den samme, selvom et 
antal husejere framelder sig alarmtjenesten. Gøres alarmtjenesten til en frivillig ordning, må det 
derfor antages at de tilbageværende husejere skal betale mere for alarmtjenesten end de gør i 
dag. 
Hvis for eksempel 10 husejere framelder sig alarmtjenesten, vil prisen for de øvrige huse stige fra 
1.037 kroner til 1.351 kroner per år (forudsat den samlede betaling ikke kan forhandles ned). 

Der er ikke enighed i arbejdsgruppen om hvorvidt ordingen bør være frivillig eller ej. Gruppen 
indstiller derfor, at generalforsamlingen træffer beslutning om hvorvidt alarmordningen skal være 
frivillig for den enkelte husejer eller obligatorisk for alle.Det er gruppens opfattelse at 
…………………………………. (enten enig indstilling om at fastholde fælles indkøb eller indstilling om at 
generalforsamlingen vælger obligatorisk eller frivillig ordning). 

5. Vand og afløb
Budgettet på 48.000 er vandforsyning til husene. Beløbet er altovervejende en betaling per
kubikmeter leveret vand på ca. 25 kroner per kubikmeter (vi aftager ca. 1900 kubikmeter
svarende til 44 kubikmeter per hus). Beløbet fordeles i dag ligeligt på alle huse uanset størrelse. 
Det vil teknisk være muligt at lave en forbrugsbaseret afregning baseret på en årlig selvaflæsning, 
idet der er vandmåler i alle husene. (Vandmålerne er ikke tilsluttet til det kommunale system og 
ikke indrettede til det formål, men de viser forbruget). 
En ordning med selvaflæsning vil påføre bestyrelsen for grundejerforeningen et begrænset 
merarbejde. 
Betalingen kan tilrettelægges således, at der via de månedlige/kvartalsvise bidrag betales et 
a’conto beløb, hvorefter der slutafregnes på en særskilt regning/kreditnota umiddelbart efter
årsaflæsningen. 

Arbejdsgruppen indstiller til generalforsamlingen, at det besluttes, at vand fremover afregnes 
efter forbrug baseret på selvaflæsning.Det er gruppens indstilling at ……………………… (enten enig 
indstilling om at gennemføre forbrugsafregning eller indstilling til generalforsamlingen om at 
vælge) 

6. Internet og TV 
Budgettet på 145.000 er dels betaling for internet og en TV pakke på ca. 20 kanaler til alle husene. 
Beløbet svarer til ca. 268 kroner om måneden. Der er opnået en betydelig rabat i forhold til den 
normale pris for privatkunder som ville være ca. 577 kroner om måneden. 

Formateret: Mellemrum Efter:  0 pkt.

Formateret: Mellemrum Efter:  6 pkt.

Formateret: Mellemrum Efter:  0 pkt.
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Bestyrelsen har netop indgået en ny aftale med Telia, hvor Danske og Norske kanaler er blevet en 
del af kanalpakken, således at mange husejere sparer knap 500 kroner om året. 

Det er muligt at stoppe det fælles indkøb og gøre det en sag for den enkelte husejer om man 
ønsker TV og Internet og hvilken pakke man ønsker, Det vil imidlertid for langt de fleste husejere 
være voldsomt meget dyrere end det er i dag, hvortil kommer det vil betyde mere arbejde for den 
enkelte. 

Det er gruppens indstilling at Arbejdsgruppen indstiller til generalforsamlingen, at det besluttes, 
at Internet og TV indtil videre videreføres som en obligatorisk ordning.……………………… (som 
ovenfor) 

Arbejdsgruppen anbefaler i øvrigt at bestyrelsen for foreningen følger udviklingen på markedet 
med henblik på på sigt at muliggøre større valgfrihed for den enkelt husejer med hensyn til valg af 
kanalindhold og antal kanaler. 

7. Renovation
Budgettet til kommunens affaldsafhentning er på 85.000 kroner eller ca. 2000 per hus. Men dertil 
kommer at vi betaler ca. 112.000 kroneret lignende beløb via Serviceaftalen til Woodlands Golf
AB for afhentning og håndtering af affald. Bestyrelsen har tidligere foretaget en grundig vurdering 
af hele vores affaldsordning og redegjort herfor på 2 generalforsamlinger. Bestyrelsens 
konklusionen har været er at det ikke vil være hensigtsmæssigt eller muligt at overgå til en 
ordning hvor den enkelte husejer får et almindeligt affaldsabonnement hos kommunen.

Den kommunale renovationsordning er baseret på at hver ejendom har 2 affaldscontainere med 
hver 4 rum til sortering. Renovationsselskabet kontrollerer sorteringen og medtager ikke 
beholdere, hvor der er forkert/manglende sortering. Den ene container tømmes hver 14 dag og 
den anden hver 4 uge. Prisen er 2.498 kroner per hus per år eller 107.400 for samtlige huse. 
Beholderne skal stå placeret maksimalt 2 meter fra den vej renovationsvognen kører ad. 
Renovationsselskabet stiller krav om vejens beskaffenhed og bredde (3 meter) samt at der er
vendeplads på 15 meter på blinde veje. 

Renovationsselskabet har vurderet vores område konkret og oplyst at såfremt affaldsbeholderne 
placeres hvor de nuværende beholdere er placeret vil ingen af dem opfylde kravet om maks. 2
meter fra vejen. Det betyder at husejerne i givet fald selv skal flytte containerne frem til vejen 
inden tømning.  Husene 19-22, 29-32 og 41-43 (11 ejendomme) kan ikke tømmes fordi der ikke er
vendeplads på de blinde veje til disse huse. Det er ikke muligt at etablere vendeplads på de 3 veje. 
De pågældende husejere ville derfor selv skulle køre deres containere et længere stykke hen til en 
vej med gennemkørsel for at få beholderne tømt. For eksempel skal hus 19 – 22 køre deres 
containere ca. 300 meter. 
Vejene er ydermere flere steder for smalle og vil skulle udvides.

Skal Woodlands Golf klare at flytte containerne ud til tømning for husejerne, vil der ikke være 
nogen besparelse ved at ændre ordningen. 
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Derudover tager renovationsselskabet forbehold for kørsel på bakken ved hus 46 om vinteren og 
når der er glat føre. Det betyder at der vil være et antal gange om året hvor et større antal huse 
(13 ejendomme) ikke vil få afhentet deres affald. 

Drøftelser med golfselskabet har godtgjort at vores veje ikke er egnet til jævnlig kørsel med tunge 
lastbiler, hvorfor vedligeholdelsesomkostningerne til vejene ved skifte af renovationsordning ville 
stige.  

Alt i alt er det gruppens konklusion, at det ikke vil være muligt at skifte til den normale 
kommunale  renovationsordning, idet den økonomiske fordel vil være tvivlsom og når hensets til 
de mange driftsmæssige problemer det vil give husejerne, at være tilsluttet den normale 
renovationsordning. i kommunen. 
Gruppen indstiller derfor til generalforsamlingen, at det besluttes, at den nuværende ordning 
videreføres. Indtil videre, idet arbejdsgruppen bemærker, at den i kommissoriet omtalte 
arbejdsgruppe 2 bl.a. skal vurdere den del af renovationsordingen, som i henhold til 
serviceaftalen udføres af Woodlands Golf. 

8. Svømmehal 
I henhold til vedtægterne har hvert hus 2 voksenkort og 2 børnekort til svømmehallen. 
Svømmehallen registrerer så hvem der kommer og bogfører et tilgodehavende på 50 kroner per
voksen og 25 kroner per barn. Svømmehallen fakturerer så en gang om året. Foreningen får ingen 
rabat på priserne. 
I praksis har kun 3 huse benyttet adgangen i 2014, heraf det ene hus kun en gang.

Når henses til at kun nogle enkelte husejere benytter ordningen og til at ejerforeningen ikke får
nogen rabat på ordningen indstiller arbejdsgruppen til generalforsamlingen, at det besluttes, at 
ordningen ophæves, og at vedtægterne tilpasses, så ydelsen bortfalder.  

Når henses til at kun nogle enkelte husejere benytter ordningen og til at ejerforeningen 
ikke får nogen rabat på ordningen anbefaler gruppen at ordningen ophæves, og at vedtægterne tilpasses, 
så ydelsen bortfalder.  

Ad 2 

Den anden del af arbejdsgrupppens opgave har været, at overveje hvordan der via vedtægterne kan ske 
en afgrænsning af hvilke ydelser fra foreningen, der er frivillige henholdsvis obligatoriske samt overveje 
hvordan det via vedtægterne kan sikres en rimelig mindretalsbeskyttelse som gør, at ydelser ikke uden 
videre kan flyttes fra den ene gruppe til den anden. 

Dette kan efter arbejdsgruppens opfattelse bedst løses ved, at det i et revideret Bilag 1 til vedtægterne 
tydeliggøres hvilke ydelser, der er obligatoriske henholdsvis frivillige, samt hvilke ydelser, der afregnes 
efter forbrug. Samtidig hermed vil vedtægternes paragraf 13 kunne forenkles.  

I overensstemmelse hermed har arbejdsgruppen udarbejdet vedhæftede forslag til en ny formulering af 
paragraf 13, samt et nyt Bilag 1 til vedtægterne. Til sidst i paragraf 13 er indsat et stykke 13.11. som 
fastslår at ændringer i Bilag 1 kun kan ske med 2/3 flertal, således at der sikres en rimelig 
mindretalsbeskyttelse. 

Formateret: Normal, Lige margener,
Indrykning: Venstre:  1,25 cm

Formateret: Normal,  Ingen
punkttegn eller nummerering

Formateret: Normal

Formateret: Normal
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Arbejdsgruppen har i sit forslag forudsat, at arbejdsgruppens indstillinger jævnfør ovenfor følges af 
generalforsamlingen. Såfremt generalforsamlingen ikke følger arbejdsgruppens indstillinger eller 
beslutter, at alarmtjenesten skal være frivilllig for den enkelte husejer, skal der dog ske justeringer i Bilag 
1. 

 
 

Formateret: Normal
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Den 17.05.2015 

 

Rapport fra WCCEF Arbejdsgruppe 1 

Gruppen har bestået af Allan Glud, Bo Andersen, Helle Stromann Andersen og Bjarne Wind. 

Gruppen har jf. vedhæftede kommissorium grundlæggende haft 2 opgaver: 

1. Overveje hvilke ydelser fra foreningen, der eventuelt kan være frivillige for den enkelte husejer, 
samt overveje hvilke ydelser der eventuelt kan afregnes efter forbrug. 

2. Overveje hvordan der via vedtægterne kan ske en afgrænsning af hvilke ydelser fra foreningen, 
der er frivillige henholdsvis obligatoriske samt overveje hvordan det via vedtægterne kan sikres 
en rimelig mindretalsbeskyttelse som gør, at ydelser ikke uden videre kan flyttes fra den ene 
gruppe til den anden. 

Ad 1. 

De ydelser gruppen skal se på, er specificeret i et bilag til kommissoriet. Dog skal adgang til svømmehal 
tilføjes. Prisen for svømmehal er forbrugsbestemt men udgør ca. 1 - 2000 kroner per år. 

Af de oplistede ydelser har gruppen været enige om, at se bort fra de ydelser i bilaget, der i sagens natur 
er obligatoriske fællesomkostninger, hvor alle husejere må betale deres faste andel: 

- Diverse bestyrelsen (husejermøder) 
- Softwarelicencer (regnskabssystem) 
- Forsikring (ansvars-, retshjælps- og bestyrelsesansvarsforsikring) 

De resterende ydelser i bilaget gennemgås i det følgende: 

1. El 
Budgettet på 45.000 vedr. el til drift af servicehusets installationer og vejbelysning mv. 
Det må i sagens natur være en obligatorisk ydelse som alle husejere må betale deres andel af. 
 

2. Skorstensfejer 
Budgettet på 30.000 er betaling for lovpligtig skorstensfejning. Alle vore huse har skorsten, så det 
er en obligatorisk ydelse alle husejere skal betale til. 
 

3. Reparation og vedligehold 
Budgettet på 15.000 er afsat til eventuelle ekstraordinære udgifter til reparation og vedligehold af 
vores fælles anlæg (veje, ledninger, legeplads mv.). Det må i sagens natur være en obligatorisk 
ydelse som alle husejere skal betale til. 
 

4. Alarmtjeneste 
Budgettet på 44.600 er udgiften til alarmselskabet for alle husene. Vore alarmsystem er bygget 
sådan op at alle indbrudsalarmer og brandalarmer om dagen går til Woodlands Golf AB og om 
aftenen/natten til alarmselskabet. Woodlands Golf har ikke afsat timer i sit budget til opgaven 
med alarmer og administration af aftalen, men der er samlet tale om et mindre beløb per år. 
Omkostningen til alarmselskabet per hus er 1.037 kroner om året. 
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Såfremt vi helt dropper den fælles indkøbsaftale om alarmtjeneste til alle husene, vil den enkelte 
husejer, som ønsker en alarmtjeneste, skulle købe denne ydelse direkte hos alarmselskabet. 
Prisen for installation vil typisk være 3.500 kroner samt et årligt abonnement på mellem 3588 og 
4188 kroner. Der er i gruppen enighed om, at det fælles indkøb bør fortsætte uanset om 
ordningen er frivillig eller ej. 
  
Woodlands Golf AB har oplyst, at det må anses for usandsynligt, at vagtselskabet vil acceptere 
den nuværende meget lave pris per hus, såfremt ordningen gøres frivillig for den enkelte husejer.  
 
Det må derfor lægges til grund, at den nuværende årlige betaling vil være den samme, selvom et 
antal husejere framelder sig alarmtjenesten. Gøres alarmtjenesten til en frivillig ordning, må det 
derfor antages at de tilbageværende husejere skal betale mere for alarmtjenesten end de gør i 
dag. 
Hvis for eksempel 10 husejere framelder sig alarmtjenesten, vil prisen for de øvrige huse stige fra 
1.037 kroner til 1.351 kroner per år (forudsat den samlede betaling ikke kan forhandles ned). 
 
Der er ikke enighed i arbejdsgruppen om hvorvidt ordingen bør være frivillig eller ej. Gruppen 
indstiller derfor, at generalforsamlingen træffer beslutning om hvorvidt alarmordningen skal være 
frivillig for den enkelte husejer eller obligatorisk for alle. 
 

5. Vand og afløb 
Budgettet på 48.000 er vandforsyning til husene. Beløbet er altovervejende en betaling per 
kubikmeter leveret vand på ca. 25 kroner per kubikmeter (vi aftager ca. 1900 kubikmeter 
svarende til 44 kubikmeter per hus). Beløbet fordeles i dag ligeligt på alle huse uanset størrelse. 
Det vil teknisk være muligt at lave en forbrugsbaseret afregning baseret på en årlig selvaflæsning, 
idet der er vandmåler i alle husene. (Vandmålerne er ikke tilsluttet til det kommunale system og 
ikke indrettede til det formål, men de viser forbruget). 
En ordning med selvaflæsning vil påføre bestyrelsen for grundejerforeningen et begrænset 
merarbejde. 
Betalingen kan tilrettelægges således, at der via de månedlige/kvartalsvise bidrag betales et 
a’conto beløb, hvorefter der slutafregnes på en særskilt regning/kreditnota umiddelbart efter 
årsaflæsningen. 
 
Arbejdsgruppen indstiller til generalforsamlingen, at det besluttes, at vand fremover afregnes 
efter forbrug baseret på selvaflæsning. 
 

6. Internet og TV 
Budgettet på 145.000 er dels betaling for internet og en TV pakke på ca. 20 kanaler til alle husene. 
Beløbet svarer til ca. 268 kroner om måneden. Der er opnået en betydelig rabat i forhold til den 
normale pris for privatkunder som ville være ca. 577 kroner om måneden. 
Bestyrelsen har netop indgået en ny aftale med Telia, hvor Danske og Norske kanaler er blevet en 
del af kanalpakken, således at mange husejere sparer knap 500 kroner om året. 
 
Det er muligt at stoppe det fælles indkøb og gøre det en sag for den enkelte husejer om man 
ønsker TV og Internet og hvilken pakke man ønsker, Det vil imidlertid for langt de fleste husejere 
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være voldsomt meget dyrere end det er i dag, hvortil kommer det vil betyde mere arbejde for den 
enkelte. 
 
Arbejdsgruppen indstiller til generalforsamlingen, at det besluttes, at Internet og TV indtil videre 
videreføres som en obligatorisk ordning. 
Arbejdsgruppen anbefaler i øvrigt at bestyrelsen for foreningen følger udviklingen på markedet 
med henblik på på sigt at muliggøre større valgfrihed for den enkelt husejer med hensyn til valg af 
kanalindhold og antal kanaler. 
 

7. Renovation 
Budgettet til kommunens affaldsafhentning er på 85.000 kroner eller ca. 2000 per hus. Men dertil 
kommer at vi betaler ca. 112.000 kroner via Serviceaftalen til Woodlands Golf AB for afhentning 
og håndtering af affald. Bestyrelsen har tidligere foretaget en grundig vurdering af hele vores 
affaldsordning og redegjort herfor på 2 generalforsamlinger. Bestyrelsens konklusionen har været 
er at det ikke vil være hensigtsmæssigt eller muligt at overgå til en ordning hvor den enkelte 
husejer får et almindeligt affaldsabonnement hos kommunen. 
 
Den kommunale renovationsordning er baseret på at hver ejendom har 2 affaldscontainere med 
hver 4 rum til sortering. Renovationsselskabet kontrollerer sorteringen og medtager ikke 
beholdere, hvor der er forkert/manglende sortering. Den ene container tømmes hver 14 dag og 
den anden hver 4 uge. Prisen er 2.498 kroner per hus per år eller 107.400 for samtlige huse. 
Beholderne skal stå placeret maksimalt 2 meter fra den vej renovationsvognen kører ad. 
Renovationsselskabet stiller krav om vejens beskaffenhed og bredde (3 meter) samt at der er 
vendeplads på 15 meter på blinde veje.  
 
Renovationsselskabet har vurderet vores område konkret og oplyst at såfremt affaldsbeholderne 
placeres hvor de nuværende beholdere er placeret vil ingen af dem opfylde kravet om maks. 2 
meter fra vejen. Det betyder at husejerne i givet fald selv skal flytte containerne frem til vejen 
inden tømning.  Husene 19-22, 29-32 og 41-43 (11 ejendomme) kan ikke tømmes fordi der ikke er 
vendeplads på de blinde veje til disse huse. Det er ikke muligt at etablere vendeplads på de 3 veje. 
De pågældende husejere ville derfor selv skulle køre deres containere et længere stykke hen til en 
vej med gennemkørsel for at få beholderne tømt. For eksempel skal hus 19 – 22 køre deres 
containere ca. 300 meter. 
Vejene er ydermere flere steder for smalle og vil skulle udvides. 
 
Skal Woodlands Golf klare at flytte containerne ud til tømning for husejerne, vil der ikke være 
nogen besparelse ved at ændre ordningen. 
Derudover tager renovationsselskabet forbehold for kørsel på bakken ved hus 46 om vinteren og 
når der er glat føre. Det betyder at der vil være et antal gange om året hvor et større antal huse 
(13 ejendomme) ikke vil få afhentet deres affald. 
 
Drøftelser med golfselskabet har godtgjort at vores veje ikke er egnet til jævnlig kørsel med tunge 
lastbiler, hvorfor vedligeholdelsesomkostningerne til vejene ved skifte af renovationsordning ville 
stige.  
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Alt i alt er det gruppens konklusion, at det ikke vil være muligt at skifte til den normale 
kommunale  renovationsordning, idet den økonomiske fordel vil være tvivlsom og når henses til 
de mange driftsmæssige problemer det vil give husejerne, at være tilsluttet den normale 
renovationsordning. 
Gruppen indstiller derfor til generalforsamlingen, at det besluttes, at den nuværende ordning 
videreføres Indtil videre, idet arbejdsgruppen bemærker, at den i kommissoriet omtalte 
arbejdsgruppe 2 bl.a. skal vurdere den del af renovationsordingen, som i henhold til 
serviceaftalen udføres af Woodlands Golf. 
 

8. Svømmehal 
I henhold til vedtægterne har hvert hus 2 voksenkort og 2 børnekort til svømmehallen. 
Svømmehallen registrerer så hvem der kommer og bogfører et tilgodehavende på 50 kroner per 
voksen og 25 kroner per barn. Svømmehallen fakturerer så en gang om året. Foreningen får ingen 
rabat på priserne. 
I praksis har kun 3 huse benyttet adgangen i 2014, heraf det ene hus kun en gang. 

Når henses til at kun nogle enkelte husejere benytter ordningen og til at ejerforeningen ikke får nogen 
rabat på ordningen indstiller arbejdsgruppen til generalforsamlingen, at det besluttes, at ordningen 
ophæves, og at vedtægterne tilpasses, så ydelsen bortfalder.  

Ad 2 

Den anden del af arbejdsgrupppens opgave har været, at overveje hvordan der via vedtægterne kan ske 
en afgrænsning af hvilke ydelser fra foreningen, der er frivillige henholdsvis obligatoriske samt overveje 
hvordan det via vedtægterne kan sikres en rimelig mindretalsbeskyttelse som gør, at ydelser ikke uden 
videre kan flyttes fra den ene gruppe til den anden. 

Dette kan efter arbejdsgruppens opfattelse bedst løses ved, at det i et revideret Bilag 1 til vedtægterne 
tydeliggøres hvilke ydelser, der er obligatoriske henholdsvis frivillige, samt hvilke ydelser, der afregnes 
efter forbrug. Samtidig hermed vil vedtægternes paragraf 13 kunne forenkles.  

I overensstemmelse hermed har arbejdsgruppen udarbejdet vedhæftede forslag til en ny formulering af 
paragraf 13, samt et nyt Bilag 1 til vedtægterne. Til sidst i paragraf 13 er indsat et stykke 13.11. som 
fastslår at ændringer i Bilag 1 kun kan ske med 2/3 flertal, således at der sikres en rimelig 
mindretalsbeskyttelse. 

Arbejdsgruppen har i sit forslag forudsat, at arbejdsgruppens indstillinger jævnfør ovenfor følges af 
generalforsamlingen. Såfremt generalforsamlingen ikke følger arbejdsgruppens indstillinger eller 
beslutter, at alarmtjenesten skal være frivilllig for den enkelte husejer, skal der dog ske justeringer i Bilag 
1. 

 
 



Ekonomisk Förening 

Ekstraordinær 2014



Til Husejerne i WCCEF 

Status på rekonstruktionen af Woodlands CC Golf AB. 

Arbejdet med at udarbejde og gennemføre en handlingsplan, som skal sikre at Woodlands Golf AB fra og med 1. januar 
2015 kan drives med et likviditetsoverskud (dvs. uden behov for tilførsel af likviditet udefra), er gennemført med en lang 
ræke møder hen over sommeren og frem til medio september. 

Det kan konkluderes, at det i denne periode er lykkedes både at øge indtægterne (primært ved udlejning af flere huse) 
og reducere omkostningerne betydeligt, således at budgettet for 2015 sikrer et positivt driftsresultat, et mindre 
likviditetsoverskud, som skal bruges til dækning af renteudgifter og afdrag på lån samt opsparing til kommende 
investeringer.  

Budgettet og forudsætningerne vil blive fremlagt på generalforsamlingen. 

Effekterne er allerede ganske synlig på driftsresultatsiden, idet der i år nu forventes et driftsunderskud på under 2 mio. 
kroner mod et underskud på sammenligneligt grundlag i 2015 på 4,5 mio. kroner. 
Likviditetsmæssigt er problemet af forskellige grunde noget større end de 2 mio. kroner. 

Status er derfor, at der lige nu pågår drøftelser med ejerne bag Woodlands koncernen om løsningen på 
likviditetsproblemet i indeværende år. Der vil på generalforsamlingen blive redegjort for likviditetssituationen og 
resultatet af drøftelserne med ejerne. 

For så vidt angår golfklubben er budgettet for 2015 basereret på en forudsætning om, at klubbens kontingentforhøjelse 
bliver på 1000 kroner per medlem. Reduktionen fra 2.000 kroner til 1.000 kroner er sket, fordi den midlertidige 
”bestyrelse” for Woodlands Golf har vurderet, at en forhøjelse på 2.000 kroner indebar en stor risiko for 
medlemsafgang. Golfklubben vil ud over forhøjelsen af kontingentet bidrage på anden vis til golfdriften. Der vil på 
generalforsamlingen blive orienteret nærmere herom.  

For så vidt angår husejerne er budgettet for 2015 baseret på en forudsætning om, at de ændringer i aftalerne, som blev 
præsenteret for husejerne på mødet i juni måned, bliver endeligt besluttet på generalforsamlingen den 5. oktober 2014. 
Der er sket mindre justeringer i indholdet i aftalen baseret på de input, der fremkom under og efter mødet i juni. Den 
samlede effekt af den nye aftale vil være, at husejerne i 2014 bidrager med en betaling på 180.000 kroner og i 2015 og 
2016 vil bidraget være ca. 380.000 kroner. 

Som bilag til indkaldelsen er vedhæftet en præsentation, som viser indholdet i aftalen. Det er denne aftale 
generalforsamlingen bedes godkende som husejernes bidrag til at sikre at golfbanen kan videreføres. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 



Aftale mellem Woodlands Country Club Ekonomisk Förening og Woodlands CC Golf AB 

Mellem Woodlands Country Club Ekonomisk Förening og Woodlands Country Club Golf AB er indgået 
følgende aftale: 

Indledning 

Som led i den påtænkte rekonstruktion af Woodlands Golf AB er der opnået enighed mellem WCCEF og 
Woodlands Golf AB om følgende ændringer i samarbejdet mellem parterne. 

1. Ændring af fastprisaftalen

Fastprisaftalen ændres med virkning fra 1.1.2014 idet maskinpriserne, der er under markedsniveau, justeres 
med 10 % svarende til ca. 10.000 kroner. 

Der indføres endvidere en avance på omkostningerne i fastprisaftalen på 18,64 %, således at aftalen 
fremover giver et dækningsbidrag til de faste omkostninger i Woodlands Golf AB. 

Fastprisaftalen forlænges til udgangen af 2016 uden indeksering. 

Den samlede forhøjelse af fastprisaftalen er på  180.000 kroner på helårsbasis. Forhøjelsen får fuld effekt i 
2014. 

2. Indførelse af en fordelspakke for husejerne

Der indføres med virkning fra den 1.1.2015  en fordelspakke for husejerne omfattende: 

- Ubegrænset gratis brug af bolde på driving range (2 personer per hus)

- Ubegrænset gratis kaffe i restauranten (2 personer per hus)

- 10 % rabat på al køb i restauranten (husejere plus gæster)

- 10 gratis greenfee billetter til mandag til torsdage (per hus)

- 15 gange gratis frokost per år (per hus)

- gratis brug af golftrolley

Pakken har en værdi på anslået 8.400 kroner per år. For denne pakke betaler ejerforeningen 350 kroner per 
hus per måned eller 4.200 kroner per år. Samlet pris for ejerforeningen ved 43 huse er 180.600 kroner. 
Aftalen gælder frem til 31.12.2016, men kan forlænges/justeres efter aftale 



3. Øvrige punkter

Husejerne betaler med virkning fra 1.1.2015 samme kontingentforhøjelse som golfklubbens øvrige 
medlemmer. 

WCCEF forlænger muligheden for korttidsudleje af indtil 6 huse indtil udgangen af 2016. 

4. Forudsætninger for aftalen

Det er en forudsætning for denne aftale: 

• at Woodlands Golfklub på en generalforsamling i 2014 gennemfører en kontingentforhøjelse for
2015 og fremefter som forudsat i budgettet for Woodlands Golf AB for 2015.

• At ejerne af Woodlands Golf AB tilfører selskabet den fornødne likviditet i 2014 til at sikre, at driften
fremover kan gennemføres i overensstemmelse med det justerede budget for 2015 jf. ovenstående
nye tiltag.

Såfremt disse forudsætninger ikke opfyldes bortfalder denne aftale i sin helhed. 



Ekstraordinær generalforsamling i Woodlands Country Club 
Ekonomisk Förening (grundejerforeningen). Den 5.oktober 2014 

Registrering: Der var 37 stemmeberettigede husejere til stede eller repræsenteret ved en fuldmagt. 

Formanden bød velkommen og foreslog Svenn Carlberg valgt som dirigent. Det blev godkendt. Dirigenten 
konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt i henhold til foreningens 
vedtægter. 

Woodlands koncernens dårlige økonomi blev gennemgået kort. Selskaberne i koncernen ejes i dag af 
Torben Wind, Jesper Balser og Jens Nielsen.  

Den første juni fortalte Jens Nielsen bestyrelsen i grundejerforeningen og golfklubben at økonomien var 
meget dårlig og efter forhandlinger med ejerne blev 3 af husejerne (Bjarne Wind, Per Rasmussen og Per 
Erland) bedt om at træde ind i bestyrelserne i de nødlidende selskaber for at rette op på økonomien.  De 
har brugt massevis af timer til at gennemgå firmaerne i Woodlands koncernen. 

De fik at vide at der i 2014 forventedes et underskud i driftsselskabet Woodlands Country Club Golf AB på 
et par millioner, men en nøjere gennemgang viste at underskuddet snarere ville være tæt på 5mill. Juli og 
august er der lavet store besparelser så det nu mere ligner et underskud på 2mill i 2014. Budgettet for 2015 
viser et overskud på ca 1mill. Dog mangler afskrivninger, renter og nyanskaffelser. 

Udlejning af huse giver et fint beløb til forbedring af økonomien i  driftsselskabet.  

Behovet for likviditet i år er godt 3mill og da banken samtidigt har opsagt lån i klubhuset på godt 5mill har 
driftsselskabet Woodlands Country Club Golf AB et samlet likviditetsbehov på ca 8mill i indeværende år. 
Dertil kommer likviditetsbehov i andre selskaber på ca 5mill. Det siger ejerne nej til at dække. Vores 3 
forhandlere har undersøgt om vi kunne købe banen, men den er prissat for højt. Køb af driftsselskabet er 
forhandlet og bortset fra enkelte knaster er følgende aftale under forhandling: 

1) Bjarne Wind, Per Rasmussen og Per Erland skal købe driftsselskabet Woodlands Country Club Golf 
AB og stille nødvendig kapital 

2) Driftsselskabet skal leje banen af nuværende ejere 
3) Andre husejere eller medlemmer af golfklubben skal have mulighed for eventuelt at blive 

aktionærer i driftsselskabet. 
4) Golfklubben skal hæve årskontingentet med 1000 SEK i år og fremover og desuden bidrage med 

økonomisk støtte på anden vis. 
5) Husejerne skal acceptere en vis tidsbegrænset fordelspakke: 

a. Ubegrænset gratis brug af bolde på driving range (2 personer per hus)  
b. Ubegrænset gratis kaffe i restauranten (2 personer per hus)  
c. 10 % rabat på al køb i restauranten (husejere plus gæster)  
d. 10 gratis greenfee billetter til mandag til torsdage (per hus)  
e. 15 gange gratis frokost per år (per hus)  
f. gratis brug af golftrolley  

Pakken har en værdi på anslået skr. 8.400 kroner per år.  



Derudover skal husejerne bidrage med en årlig forhøjelse af betaling for serviceaftalen på samlet 180.000 
gældende fra 2014 og frem til fastprisaftalens udløb ved udgangen af 2016. 

De samlede merbetalinger vil således være: 

I alt ekstraordinært til drift og til 
fordelspakke pr. hustype 

Pr. md. 
2014 

   Pr. md.    
2015 & 2 016 

2014 2015 2016 

A-huse 230 580 2.760 6.960 6.960 

B-huse 295 645 3.540 7.740 7.740 

C-huse 375 725 4.500 8.700 8.700 

 

Enkelte ytrede ønskede om at kunne betale fordelspakken og bidraget til forhøjelse af betaling for 
serviceaftalen samlet for alle år 2014-2016 på en gang. Hvis man ønsker det bedes man sende mail til Jon 
Mikkelsen jon.mikkelsen@youmail.dk 

Som led i aftalen skal de gamle ejere i alt tilføre ca 5mill i forpligtelser i øvrige koncernselskaber.  

Falder aftalen på gulvet f.eks. hvis golfklubben eller husejerne siger nej til prisforhøjelserne er det 
sandsynligt at golfselskabet går konkurs. 

Der fremkom efterfølgende en masse spørgsmål fra husejerne. 

Det blev pointeret at det var vigtigt det nye setup fremadrettet kunne tjene penge. Kontrol og styring var 
vigtig. Vi fik oplyst at lederne af de enkelte afdelinger har bidraget flot til fremtidige besparelser. 

Samtidigt var det vigtigt at omkostningerne for husejeren ikke blev øget, men derimod sænket på lang sigt. 

Der var nervøsitet om der ville blive forskel på de husejere der ønskede at være aktionærer og de husejere 
der ikke ønskede.  

På spørgsmål om hvilke nødlidende selskaber der var blev vi informeret om at der fandtes et 
holdingselskab: Woodlands AB, Woodlands Country Club Fastigheder AB (som ejer golfbanen samt 
gårdene), Woodlands Country Club Entreprenad AB som byggede husene, men nu er tomt. Og 
driftsselskabet Woodlands Country Club Golf AB, som ejer maskiner og klubhus. Det er dette selskab  som 
taber penge og skal rekonstrueres.   

På spørgsmål om hvad rolle Jens Nielsen får i det nye mulige setup ønskede bestyrelsen ikke at 
kommentere ud over at oplyse, at de 3 parter drøfter situationen i lyset af frasalg af driftsselskabet. 

Der blev udtrykt bekymring om, hvad der skal ske, hvis det nye setup ikke lykkes. 

På spørgsmål om besparelserne blev det pointeret at det i Sverige var en langsommelig proces at reducere 
personalet. Greenkeeperen vil kunne spare 20% på banen og frivillige skal inddrages. Ex. til samling af bolde 
på drivingrangen. 

mailto:jon.mikkelsen@youmail.dk


Det blev oplyst at restaurant og shop hører med til driftsselskabet og pt balancerede økonomisk 

Spørgsmål angående årene efter 2015 blev besvaret med at det så positivt ud. Det skulle ikke være et 
driftsselskab der genererer store overskud, men det skal være i stand til at spare op til investeringer. En 
frygt for at mixe husejerskab med golfklubejerskab blev udtalt fra en enkelt husejer. Andre mente ikke det 
havde noget med hinanden at gøre. 

Chistian Mørch udtalte at det var helt fantastisk at 3 vil løse problemet for os alle andre. Det blev 
applauderet. 

Forslaget til ændring af serviceaftalen og indførelse af fordelspakken kom til afstemning hvor 

1 stemte blankt 
6 stemte imod 
30 stemte for 

 
I henhold til foreningens regler hvor 50% af de stemmeberettigede skal stemme for blev forslaget vedtaget, 
forudsat aftalen om køb af driftsselskabet falder på plads og at golfklubben vedtager kontingentforhøjelsen. 

Diverse: 

Grundet den store udlejning af husene vil enkelte husejere gerne have indført regler om at biler, over et 
vist antal, bør parkeres uden for området, således at støjen reduceres.  

Kollektiv forsikring af husene er opgivet.  

Facaderne er i henhold til eksperter ikke behandlet optimalt, men dog efter en anerkendt metode. Der er 
lak i således at farvepigmenterne ikke kan trække ind i træet. Der har også været for lidt pigment i således 
at solen kan komme ind og misfarve. Vi afventer en endelig rapport som vi forventer at sætte til drøftelse 
på budgetmødet i november. Arkitekt Henrik Sundberg påpeget at misfarvningen og udtørringen ikke var et 
problem for træet. Kun kosmetik. Han fortalte også at husene ikke nødvendigvis skulle males/lakeres idet 
Henning Larsens tegnestue i diverse andre projekter har efterladt træ ubehandlet.  På spørgsmål om vi 
kunne placere et ansvar for forkert behandling af husene blev vi gjort opmærksom på at det nok var svært. 
Forsikringen ville nok ikke dække hvis behandlingen var en anerkendt metode. 

Formanden takkede for god ro og orden og takkede ordstyreren for flot arbejde. 

Woodlands oktober 2014 

Tom Hertz 
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 Woodlands Country Club, den 24. april 2014 

Til samtlige husejere 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling (föreningsstämme) 

i Woodlands Country Club Ekonomisk Förening. 

Herved indkaldes til foreningens årlige ordinære generalforsamling, som vil finde 
sted  

søndag den 11. maj 2014 kl. 14 

i klubhusets restaurant (overdækket terrasse). 

Dagsorden, beretning, underskrevet regnskab for 2013 med kommentarer, budget 
med forklaringer for 2014, fastprisaftale og bilag 1 findes på husejernes 
hjemmeside, ligesom hver enkelt husejer pr. e-mail har fået tilsendt de nødvendige 
oplysninger til brug for generalforsamlingens gennemførelse. Derudover medsendes 
en orienteringsskrivelse om foreningens brug af husejernes e-mail adresser. 

Det kan oplyses, at de 5 nuværende bestyrelsesmedlemmer og de 2 suppleanter alle 
har meddelt, at de er villige til genvalg for en et årig periode. 

Der vil blive serveret kaffe i forbindelse med generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen og på gensyn den 11. maj 2014  

Bestyrelsen 

Bilag A WCCEF indkaldelse generalforsamling 2014 



WOODLANDS COUNTRY CLUB EKONOMISK FÖRENING 

På ordinarie föreningsstämma 2014.05.11 

vil följande ärenden förekomma: 

1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
2) Val av ordförande vid stämman
3) Val av två justeringsmän 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) Val av styrelseledamöter och suppleanter
14) Val av revisor och suppleant
15) Övriga ärenden som angivit i bilag 1 til kallesen.

Bilag B Dagsorden På ordinarie föreningsstämma 2014 



WOODLANDS COUNTRY CLUB EKONOMISK FÖRENING 

Årsberetning 2013 

(Förvaltningsberättelse) 

På foreningens generalforsamling den 9. juni 2013 blev Jon Mikkelsen (hus 28) indvalgt i bestyrelsen i stedet for 
Ann Strøbye (hus 30). Som suppleanter valgtes Lena Andersen (hus 29) og Allan Glud (hus 12). På et 
konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen indvilgede Jon Mikkelsen i at fungere som 
foreningens bogholder. Øvrige bestyrelsesopgaver forblev uændrede for genvalgte medlemmer.  

Året har bestået af en del formelle bestyrelsesmøder og et endnu større antal samtaler og skriftlige 
udvekslinger imellem bestyrelsens medlemmer. Der har ikke mindst i forhandlingerne om en fastprisaftale med 
Woodlands Golf AB været afholdt en række eksterne møder med en del rejseaktivitet. 

Hovedtemaet for bestyrelsens arbejde er fortsat foreningens økonomi. Efter overgang til egen bogføring er 
overblikket og kontrollen med bogførte indtægter og udgifter helt up to date. Der er fra Bjarne Wind og Jon 
Mikkelsen ydet en ekstraordinær stor indsats for at få disse forhold i orden. Medlemmernes månedlige 
indbetalinger er efter indførelse af rykkergebyr så godt som rettidige og skaber ingen problemer. 

Vor likviditet lider af, at en enkelt husejer fortsat ikke betaler til de fælles udgifter. Der er i denne sag begæret 
udlæg og efterfølgende tvangsauktion. Desværre ser det med de nuværende ejendomspriser (et fald på 
40-45% for vore ejendomme) ikke ud til at en tvangsauktion isoleret vil dække foreningens tilgodehavender. 
Bestyrelsen arbejder på en anden løsning, som kan minimere tabet, indtil huset bliver solgt. Ved et salg er en 
ny ejer jvf. vore vedtægters § 11 pligtig at betale eventuelle skyldige beløb til foreningen. En overmåde kedelig 
sag, som der er brugt megen tid og energi på. 

I 2013 har foreningen ikke haft en fastprisaftale med Woodlands Golf AB. Efter en grundig gennemgang og 

Bilag C WCCEF Årsberetning for 2013 



justering af ydelser, timeforbrug, maskinpriser og lønninger for alle arbejder leveret af Woodlands Golf AB er 
der indgået en fastprisaftale for året 2014, svarende til det budget, som blev fremlagt på budgetmødet i 
november 2013 og som er til endelig vedtagelse på generalforsamlingen i maj 2014.  

Hus 32 er handlet i 2013. 

Det nedsatte "facadeolieringsudvalg" arbejder fortsat med at klarlægge den mangelfulde oliering af husene 12 
til og med 33. 

Bestyrelsen har en undersøgelse i gang omkring forsikringsforholdene for det "jordbundne" ledningsnet (el, 
vand, afløb,lyslederkabler) samt EDB udstyret til overvågning af husene. 

Støjmålinger foretaget af et par husejere i 2013 gav ikke noget entydigt resultat. En endelig registrering af 
lydniveauet må vente til den resterende støjvold mod sydvest er bygget. E4 er i 2013 asfalteret med nyt slidlag. 
Dette har givet en markant ændring af lydbilledet i nogle områder af Woodlands CC. 

Bestyrelsen ønsker endnu engang at tydeliggøre, at det stedse er vor opgave at holde de fælles udgifter på et 
rimeligt niveau; men ønskerne fra 43 forskellige husejere om service niveau og vedligeholdelsesgrad af 
området er stærkt varierende, hvorfor løsningen af dette fælles økonomiske problem kræver kompromisser på 
flere områder. Disse kompromisser forsøger bestyrelsen at imødekomme, så godt det lader sig gøre. 

Bestyrelsen møder fortsat stor velvilje og imødekommenhed hos ejere og medarbejdere på Woodlands 
Country Club. Vi bringer alle medarbejdere på golfbanen, i restauranten og i administrationen en varm tak 
herfor. Vi glæder os over det fortsatte høje niveau overalt til gavn og glæde for husejerene. 

Tak til Jens Nielsen for hans store engagement i forsøget på at skabe de bedst mulige forhold for husejerne. 

Tak til Karl-Johan Westberg, vor allestedsnærværende driftschef, for altid beredvillig hjælp med store såvel små 
opgaver i det daglige. Det gør opholdet på Woodlands Country Club til en fornøjelse. 

Bestyrelsen bifalder fortsat de initiativer, der udfoldes for socialt at samle de husejere, der måtte ønske det. En 
nyopstået såkaldt tænketank har barslet med nogle initiativer, som kan forbedre tilslutningen til Woodlands 
Golf Club til glæde for os alle. 

Tak til medlemmerne for et positivt engagement i foreningens trivsel, for gode råd og for opbakning i 
beretningsåret. 

Bestyrelsen 

April 2014 

Bilag C WCCEF Årsberetning for 2013 



Referat fra den ordinære generalforsamling ( ordinarie fOreningsstamma) den 
11.maj 2014: 

Dagsorden: 
1) Upprattande av forteckning over narvarande medlemmar 
2) Val av ordforande vid stamman 
3) Val av två justeringsman som jamte ordforanden skall justera protokollet 
4) F aststallande av dag ordning 
5) Fråga om kallelse till stamman behorigen skett 
6) Foredragning av styrelsens årsredovisning 
7) Foredragning av revisionsberattelsen 
8) Faststallande av resultat- och balansrakningen 
9) Fråga om ansvarsfrihet for styrelsen 
10) Fråga om anvandande av uppkommen vinst eller tackande av forlust 
11) Fråga om arvoden 
12) Fråga om styrelsens budget for innevarande rakenskapsår samt om 

eventuell andring av styrelsens faststallde års- och fondsavgifter enligt 
punkt 5.2 och 7.5 (iii)." 

13) Val av styrelseledamoter och suppleanter 
14) V al av revisor och suppleant 
15) Ovriga arenden som angivit i biJ~a 1 till kall~lsen. 

-~ -- ~ - - ~~ ~- ...:::------ - -- -- - ~ 

Ad 1: Følgende huse var enten til stede eller repræsenteret ved en fuldmagt 
13-14, 17-19, 21-23, 25, 27-30, 32, 35, 37-41, 43-48, 50-51og54. I alt 29 ud af 43 
huse 
Ad2: Bestyrelsen foreslog at Svenn Carlberg (39) blev dirigent. Det blev enstemmigt 
vedtaget. 
Ad3: Bestyrelsen foreslog at Helle Lind (54) samt Peter Bjørn Andersen (22) blev 
justeringsmænd. Enstemmigt godkendt. 
Ad4: Dagorden i henhold til vedtægterne blev godkendt. 
Ad5: Lovligheden af indkaldelsen blev godkendt 
Ad6: Bestyrelsens årsberetning var udsendt i forvejen af formand Bjarne Weng (23). 
Som yderligere information blev det meddelt at hus 49 er på vej gennem det juridiske 
system med arrest i huset med tvangsauktion som mål. Året 2014 køres med en 
fastprisaftale i forhold til Jens Nielsen. Budgettet kommer til at passe hvis ikke 
vinteren bliver alt for snefyldt. Elaftalen Kalle har forhandlet på plads for os betyder 
en forventet besparelse på 3000SEK pr år sammenlignet med 2013. Facadegruppen er 
kommet i gang med at klarlægge olieringsproblemet. Fælles forsikring der dækker 
kabler i jorden er ved at blive indgået. 
Ad6 fortsat: Claus Dalsgaard ( 46) fortalte lidt om facadegruppen. Fremtidens 
olieringsbehov bliver beregnet og fremlægges senere 







Ekonomisk Förening 

2013



På ordinarie föreningsstämma 2013.06.09 

vil följande ärenden förekomma: 

1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
2) Val av ordförande vid stämman
3) Val av två justeringsmän 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 ändring af stadgar
13) 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).”
14) Val av styrelseledamöter och suppleanter
15) Val av revisor och suppleant
16) Övriga ärenden.



WOODLANDS	  COUNTRY	  CLUB	  EKONOMISK	  FÖRENING	  

Årsberetning	  2012	  

(Förvaltningsberättelse)	  

På	   foreningens	   generalforsamling	   den	   20.	   maj	   2012	   blev	   den	   siddende	   bestyrelse	   genvalgt	   og	   på	   et	  
konstituerende	  møde	  umiddelbart	  efter	  bibeholdt	  bestyrelsesmedlemmerne	  deres	  hidtidige	  poster.	  

Året	  har	  som	  tidligere	  været	  præget	  af	  en	  række	  både	  formelle	  bestyrelsesmøder	  og	  et	  endnu	  større	  antal	  
samtaler	   og	   skriftlige	   udvekslinger	   mellem	   bestyrelsens	   medlemmer,	   ligesom	   formand	   og	   kasserer	   har	  
deltaget	  i	  en	  række	  eksterne	  møder.	  

Hovedtemaet	  for	  bestyrelsens	  arbejde	  har	  som	  altid	  været	  foreningens	  økonomi.	  Specielt	  har	  fordelingen	  
af	   de	   fælles	   udgifter	   på	   de	   enkelte	   medlemmer	   skabt	   en	   del	   drøftelser	   ud	   fra	   de	   bindinger	   og	   pålæg,	  
generalforsamlingerne	   i	   både	   2011	   og	   2012	   pålagde	   os,	   tillige	  med	   de	   bemærkninger,	   som	   tydeligt	   kom	  
frem	  på	  budgetmødet	  i	  december	  2012.	  

Vi	  finder	  selv,	  at	  det	  forslag	  til	  fordeling	  af	  udgifter,	  som	  fremlægges	  på	  generalforsamlingen	  i	  juni	  2013	  er	  
afbalanceret	  og	  i	  overensstemmelse	  med	  de	  fremsatte	  ønsker.	  

Samtlige	  huse	  er	  ved	  udgangen	  af	  2012	  olieret	  udvendigt.	  Det	  har	  været	  et	  gevaldigt	  løft	  af	  det	  æstetiske	  
indtryk	  af	  hele	  området,	  at	   samtlige	  huse	  nu	   	   står	   i	  vel	  vedligeholdt	  stand.	  Der	  blev	   fra	  driftschefen	  Karl-‐
Johan	  Westberg	   (Kalle)	   lagt	  megen	  energi	  og	   tid	   i	  organiseringen	  af	  dette	  arbejde	  således,	  at	  vi	  husejere	  
havde	  mindst	  mulig	  gene	  deraf.	  For	  denne	  indsats	  og	  fordi	  en	  stram	  styring	  af	  arbejdsopgaven	  fik	  budgettet	  
til	  at	  holde,	  takker	  vi	  særskilt	  Kalle.	  

Også	   i	  2012	  har	  området	  omkring	  Magnolia	  banen	  undergået	  en	   forskønnelseskur,	   som	  højner	  områdets	  
brugsværdi	  til	  glæde	  for	  alle	  husejere.	  Færdiggørelsen	  af	  bl.a.	  badesøen	  med	  fri	  afbenyttelse	  af	  kanoerne	  er	  
et	  godt	  udtryk	  for	  opfyldelsen	  af	  disse	  kvalitets	  ønsker.	  



Et	  velbesøgt	  budgetmøde	  i	  december	  gav	  bestyrelsen	  mulighed	  for	  at	  forklare	  vore	  gensidige	  bindinger	  til	  
Woodlands	   Country	   Club	   (Jens	   Nielsen)	   og	   til	   hinanden.	   Samtidig	   blev	   vore	   driftsudgifter	   for	   2013	  
specificeret	  og	  tydeliggjort	  tillige	  med	  afklaring	  af	  de	  vedtægtsmæssige	  ændringer,	  som	  er	  nødvendige,	  for	  
en	  mere	  gennemsigtig	  fordeling	  af	  udgifterne.	  

Ved	  udgangen	  af	   2012	  havde	   foreningen	  et	   tilgodehavende	  hos	  husejerne	  på	  mere	   end	   SEK	  300.000,00.	  
Efter	  en	  intensiv	  -‐	  og	  tidkrævende	  -‐	  rykkerprocedure	  	  lykkedes	  med	  trusler	  om	  renter,	  gebyrer	  og	  egentlige	  
inkassosager	  at	   få	  samtlige	  skyldige	  beløb	   i	  kassen	  undtagen	  fra	  én	  husejer,	   som	  allerede	  tidligere	   i	  2012	  
var	  sendt	  til	  retlig	  inkasso.	  Denne	  sag	  forventes	  afsluttet	  positivt	  i	  2013.	  

Bestyrelsen	   undrede	   sig	   over	   den	   ligegyldighed	   med	   betaling	   for	   de	   fælles	   goder,	   som	   nogle	   husejere	  
præsterede.	  Det	  resulterede	  i	  en	  nøjere	  gennemgang	  af	  de	  procedurer,	  vi	  anvendte,	  og	  vi	  måtte	  se	  i	  øjnene,	  
at	  det	  system	  med	  bogføring	  af	  vore	  bilag	  hos	  en	  revisor	  i	  Halmstad,	  som	  var	  indeholdt	  i	  årets	  fastprisaftale	  
med	  WCC,	  ikke	  gav	  os	  det	  fornødne	  overblik	  over	  foreningens	  øjeblikkelige	  regnskabsmæssige	  situation.	  	  

Som	   bekendt	   er	   dette	   system	   ændret,	   så	   vi	   selv	   overtager	   al	   fakturering,	   bogføring	   og	   kontrol	   med	  
debitorer	   fra	   1.	   april	   2013.	   Bestyrelsen	  overvejer	   i	   den	   forbindelse	   for	   fremtiden	   i	   regnskabet	   ved	  navns	  
nævnelse	  at	  anføre	  de	  husejere,	  som	  har	  forfalden	  gæld	  til	  foreningen.	  

Den	  "fastprisaftale",	   som	  vi	   indgik	  med	  Woodlands	  Entreprenad	   for	  2012	  viste	   sig	  at	   indebære	  en	   række	  
uforudsete	   besværligheder,	   især	   vort	   manglende	   overblik	   over	   de	   	   enkelte	   udgiftsposter.	   Også	   for	   den	  
daglige	  administration	  på	  Woodlands	  var	  ordningen	  utilfredsstillende,	  fordi	  den	  betød,	  at	  Woodlands	  påtog	  
sig	   risikoen	   for	   stigninger	   i	   udgifter	   til	   eksterne	   leverandører	   som	  el,	   vand,	   renovation	  mv.	  Parterne	  blev	  
derfor	  enige	  om	  at	  stoppe	  ordningen.	  

Jan	   Schjøtz	   havde	   ved	  et	   par	   lejligheder	   i	   beretningsåret	   antydet,	   at	   han	   af	   arbejdsmæssige	   årsager	   ikke	  
kunne	  afse	  den	  fornødne	  tid	  til	  at	  fortsætte	  som	  kasserer.	  Bjarne	  Wind	  var	  villig	  til	  at	  overtage	  denne	  post,	  
hvorfor	  et	  skifte	  fandt	  sted	  i	  begyndelsen	  af	  2013.	  

Der	   skal	   lyde	   en	   varm	   tak	   til	   Jan	   Schjøtz	   for	   et	   engageret	   og	   dygtigt	   arbejde	   med	   udredning	   og	  
tydeliggørelse	   af	   foreningens	   regnskab	   tillige	  med	   et	   aktivt	   og	   positivt	   engagement	   i	   bestyrelsens	   øvrige	  
arbejde.	  

Bjarne	  Wind	  har	  sammen	  med	  Jon	  Mikkelsen	  -‐	  som	  uden	  beregning	  har	  påtaget	  sig	  det	  arbejdskrævende	  
job	   at	   være	   foreningens	   bogholder	   -‐	   etableret	   et	   regnskabs	   system,	   som	   uden	   tvivl	   giver	   os	   et	   bedre	  
overblik	   over	   foreningens	   økonomi,	   end	   vi	   har	   haft	   tidligere.	   Vi	   er	   dem	   begge	   tak	   skyldig	   for	   de	  mange	  
timer,	  der	  er	  lagt	  i	  dette	  arbejde,	  og	  vi	  ser	  frem	  til,	  at	  de	  enkelte	  husejere	  tager	  positivt	  imod	  de	  lettelser	  i	  
de	  månedlige	  betalinger,	  som	  systemet	  giver	  mulighed	  for.	  

Bestyrelsen	  ønsker	  at	  pointere,	  at	  førnævnte	  regnskabsmæssige	  ændring	  skal	  ses	  i	  sammenhæng	  med	  det	  
mål,	  stedse	  at	  holde	  vore	  fælles	  udgifter	  på	  et	  rimeligt	  niveau;	  men	  ønskerne	  fra	  43	  forskellige	  husejere	  om	  
service	  niveau	  og	  vedligeholdelsesgrad	  af	  området	  er	  stærkt	  varierende,	  hvorfor	   løsningen	  af	  dette	  fælles	  
økonomiske	  problem	  kræver	  kompromisser	  på	  flere	  områder.	  Disse	  kompromisser	  forsøger	  bestyrelsen	  at	  
imødekomme,	  så	  godt	  det	  lader	  sig	  gøre.	  

	  



Bestyrelsen	  har	  også	  i	  det	  forløbne	  år	  mødt	  stor	  velvilje	  og	  imødekommenhed	  hos	  ejere	  og	  medarbejdere	  
på	   Woodlands	   Country	   Club.	   Vi	   bringer	   alle	   medarbejdere	   på	   golfbanen,	   i	   restauranten	   og	   i	  
administrationen	  en	  varm	  tak	  herfor.	  Vi	  glæder	  os	  over	  det	  fortsatte	  høje	  niveau	  overalt	  til	  gavn	  og	  glæde	  
for	  husejerne.	  

Tak	  til	  Karl-‐Johan	  Westberg,	  vor	  allestedsnærværende	  driftschef,	  for	  hjælp	  med	  store	  såvel	  små	  opgaver	  i	  
det	  daglige.	  Det	  gør	  opholdet	  på	  Woodlands	  Country	  Club	  til	  en	  fornøjelse.	  

Bestyrelsen	  bifalder	  fortsat	  de	  initiativer,	  der	  udfoldes	  for	  socialt	  at	  samle	  de	  husejere,	  der	  måtte	  ønske	  det	  
(Bl.a.	  Påskegolf,	  Woodlænder	  Cup	  m.m.)	  men	  ønsker	  som	  tidligere	  nævnt	  ikke	  at	  tage	  initiativ	  til	  sådanne	  
sociale	   aktiviteter.	   Vi	   takker	   initiativtagerne	   og	   arrangørerne	   af	   Woodlænder	   Cup	   2012	   for	   et	  
velgennemført	  arrangement	  ikke	  mindst	  den	  festlige	  midtvejs	  	  sammenkomst	  på	  legepladsen	  i	  juli	  måned.	  

I	  foråret	  2013	  har	  den	  nedsatte	  "støjvolds-‐komité"	  påbegyndt	  sit	  arbejde.	  

Tak	   til	   medlemmerne	   for	   et	   positivt	   engagement	   i	   foreningens	   trivsel,	   for	   gode	   råd	   og	   for	   opbakning	   i	  
beretningsåret.	  

	  

Bestyrelsen	  

	  Maj	  2013	  

	  



Woodlands	  Country	  Club	  Ekonomisk	  	  Forening	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Den	  23.	  maj	  2013	  

	  

VEDTÆGTSÆNDRINGER	  

Ændringer	  i	  paragraf	  5	  -‐	  7	  

På	  budgetmødet	  i	  December	  2012	  fremlagde	  bestyrelsen,	  som	  pålagt	  på	  Generalforsamlingen	  
tidligere	  på	  året,	  et	  oplæg	  til	  en	  ny	  model	  for	  fordeling	  af	  foreningens	  omkostninger	  på	  husejerne.	  
Forslaget	  er	  vedhæftet.	  

Der	  var	  på	  budgetmødet	  	  klar	  tilslutning	  til	  forslaget,	  men	  gennemførelsen	  kræver	  
vedtægtsændringer,	  som	  nu	  foreslås	  gennemført.	  

Paragraf	  5.3.	  ændres	  så	  der	  fremover	  opkræves	  en	  afgift,	  der	  er	  ens	  for	  alle	  huse	  uanset	  størrelse.	  
Dertil	  opkræves	  en	  tillægsafgift,	  der	  afhænger	  af	  husenes	  areal	  i	  kvadratmeter.	  I	  et	  nyt	  bilag	  til	  
vedtægterne	  er	  oplistet	  hvilke	  udgifter,	  der	  placeres	  i	  de	  to	  grupper	  jævnfør	  tillige	  forslaget	  fra	  
budgetmødet	  i	  2012.	  

Paragraf	  6.	  ændres	  således	  at	  afgiften	  til	  underhållsfonden	  fremover	  beregnes	  i	  forhold	  til	  husenes	  
yderfacadeareal	  af	  træ.	  	  Derudover	  et	  par	  rent	  redaktionelle	  ændringer.	  

Paragraf	  7.	  En	  rent	  redaktionel	  ændring	  

Konsekvensen	  af	  ovenstående	  vedtægtsændringer	  vil	  være	  at	  de	  månedlige	  bidrag	  fra	  husejerne	  fra	  
den	  1.	  august	  2013	  ændres:	  

	  	  	  	  	  	  	  Nuværende	  betaling	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hus	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hus	  B	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hus	  C	  

	  	  	  	  	  	  	  Fast	  afgift	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2900	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2900	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2900	  

	  	  	  	  	  	  	  Tillægsafgift	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  500	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1000	  

	  	  	  	  	  	  	  Betaling	  i	  alt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2900	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3400	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3900	  

	  	  	  	  	  	  	  Fremtidig	  betaling	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Grundafgift	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1340	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1340	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1340	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Tillægsafgift	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1320	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1715	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2185	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Afgift	  underhållsfond	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  240	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  295	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  375	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Betaling	  i	  alt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2900	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3350	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3900	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ændringer	  i	  paragraf	  11	  

For	  at	  tydeliggøre	  at	  en	  eventuel	  husejer	  hæfter	  for	  en	  tidligere	  husejers	  eventuelle	  gæld	  til	  
ejerforeningen	  er	  dette	  specifikt	  nævnt	  i	  paragraf	  11.	  



Woodlands Country Club Ekonomisk Förening 
 

 
Referat af ordinær generalforsamling, den 9. juni 2013. 

 

Punkt 1: Upprättande av förteckning över närvarende medlemmar 

25 huse var repræsenteret og der var modtaget 12 fuldmagter, således at der var 
37 stemmeberettigede til stede ved generalforsamlingen. 

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman 

Kristian Gravgård Nielsen fra Hus 29 blev valgt som dirigent. 

Punkt 3: Val av två justeringsmän som jämte ordförande skall justera protokollet 

Helle Strømann Hus 22 og Walther Paulsen Hus 40 blev valgt som justerings-
mænd. 

Punkt 4: Fastställande av dagordning 

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var i overensstemmelse med ved-
tægterne. 

Punkt 5: Fråga om kallelse till stämman behöringen skett 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt. 

Punkt 6: Föredragning av styrelsens årsredovisning 

Bestyrelsens årsberetning var blevet udsendt med indkaldelsen til general-
forsamlingen.  

Punkt 7: Föredragning av revisionsberättelsen 

Ingen bemærkninger til revisionsberättelsen 

Punkt 8: Fastställande av resultat- och balansräkningen 

Bjarne Wind knyttede kommentarer hertil: 

Der var ingen væsentlige overraskelser i forhold til det tidligere vedtagne budget. 

15.000 kr. var hensat i 2012 på baggrund af restance fra en husejer. 

Fastpris-aftalen fra 2012 med Woodlands Entreprenad er ikke blevet videreført til 
2013, bl.a. fordi der havde været betydelig større udgifter for Woodlands 
Entreprenad til eksterne leverandører end forudset. 
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Med hensyn til restancen i hus 49 blev det oplyst, at husejerens bankforbindelse i 
to forskellige mails har stillet i udsigt, at Grundejerforeningen modtager det 
skyldige beløb, når huset er blevet solgt. På spørgsmål om hvor meget foreningen 
har til gode hos hus 49 blev det oplyst, at tilgodehavendet er SEK 118.000. 

Et spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at forsikre Grundejerforeningen mod 
manglende betalinger vil blive undersøgt. 

I forbindelse med regnskabet blev det oplyst, at olieringen af husene, som var 
udført i løbet 2012, beløb sig til 889.200 sv.kr. mod det budgetterede på 946.200, 
hvilket giver en besparelse på det afsatte beløb på 57.000 kr., som bibeholdes på 
vedligeholdelseskontoen. 

Per Rasmussen Hus 33 – gjorde opmærksom på, at han mente, at den ene side af 
hans hus var mangelfuldt olieret. Karl-Johan Westberg (Kalle) er orienteret og 
bestyrelsen følger op på sagen. 

Sonja Wheler Hus 36 foreslog, at indbetalte penge til oliering følger huset. 

Allan Glud Hus 12 mente, at hans hus var mangelfuldt behandlet. Hertil blev det 
oplyst, at ”Sø-husenes” behandling er en uafsluttet reklamationssag, hvorfor 
grundejerforeningen ikke kan gå ind i sagen på det foreliggende grundlag. 

Der blev fra flere husejere stillet forslag om, at vi ved næste oliering af husene 
indhenter tilbud fra professionelle malerfirmaer, og at der eventuelt ansættes en 
tilsynsførende ekspert til vurdering af arbejdet. 

Et spørgsmål fra Allan Glud om, hvorvidt foreningen havde modtaget 
kompensation for den bogføring, som nu er overtaget af selve foreningen, blev 
besvaret med oplysning om, at foreningen aldrig har betalt Woodlands for 
bogføring for foreningen og at ydelsen ikke har indgået i budgetterne for 
ejerforeningen. På den baggrund er der intet grundlag for at kræve kompensation 
fra Woodlands fordi ejerforeningen selv har overtage arbejdet. 

Det udsendte og underskrevne regnskab for 2012 blev godkendt enstemmigt. 

Punkt 9: Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Der blev givet bestyrelsen decharge for 2012-regnskabet. 

Punkt 10: Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust 

Godkendt som oplyst i regnskabet. 
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Punkt 11: Fråga om arvoden (honorar) 

Uagtet alle bestyrelsesmedlemmer har større eller mindre kontante udgifter ved 
udførelsen af bestyrelsesarbejdet, ønskede bestyrelsen ikke at modtage honorar. 

Punkt 12: Fråga om ändring af stadgar 

Efter en drøftelse og klarlæggelse af enkelte spørgsmål blev forslaget til vedtægts-
ændringer godkendt enstemmigt. 

Et forslag fra forsamlingen om eventuelt at lade nye husejere betale et større 
depositum undersøges. 

Et spørgsmål om udlejning af huse blev drøftet, idet der dog blev henvist til 
ordensreglernes bestemmelser, der kun tillader langtidsudlejning. (Et år eller 
mere). 

Punkt 13: 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). 

Det udsendte Budget 2013 er identisk med det i december 2012 forelagte budget. 
Kassereren gjorde opmærksom på, at der var en fejl i forspalten til indtægter fra 
husene. Forsamlingen havde ingen bemærkninger hertil. 

Kassereren Bjarne Wind meddelte, at månedsafgifterne justeres pr. 1. juli, som 
konsekvens af vedtægtsændringen. 

Der blev drøftet en række spørgsmål om service, om aktiviteter og golfkontingent. 
Timesatserne drøftedes og det oplystes, at også disse satser indgår i det omfat-
tende udredningsarbejde bestyrelsen er i gang med. 

Der blev givet udtryk for, at det årlige budgetmøde afholdes i oktober/november. 
Ligeledes ønskede man generalforsamling afholdt tidligere end hidtil. 

En række spørgsmål om foreningens betaling for ydelser og de eksisterende 
aftaler med Jens Nielsen blev drøftet. Der var stemning for at arbejde for en ny 
periode med fastpris-aftale. Bestyrelsen vender tilbage, når man har fuld klarhed 
over priser og hvilke ydelser, der skal indgå i den fremtidige aftale.  

Det var et udtalt ønske fra forsamlingen, at vi fortsat opretholder et godt og 
positivt forhold til Jens Nielsen og Helle Strømann Hus 22 udtalte, at 
vedligeholdelsen af hele området fortsat levede op til de forventninger, Jens 
Nielsen stillede os i udsigt ved projektets start.  

* * * 
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Forud for det kommende punkt på dagsordenen udbad bestyrelsesmedlem Ann 
Strøby Hus 29 sig ordet.  

Ann Strøby redegjorde for, at hun var utilfreds med den måde bestyrelsen havde 
fungeret på særligt i 2012, hvor der havde været for få møder, og hvor der ikke  

havde været tilstrækkelig tid til at drøfte bl.a. budgettet for 2013 inden 
budgetmødet i december. Hun gav flere eksempler på, hvor hun mente, at 
flertallet i bestyrelsen ikke agerede hurtigt og kompetent.  
Hun følte derfor ikke, hun kunne sidde i bestyrelsen sammen med den 
nuværende formand og gjorde derfor sit genvalg til bestyrelsen betinget af, at 
formanden ikke blev genvalgt.  
Formanden og kassereren imødegik flere af de rejste kritikpunkter, herunder at 
der det seneste halve år har været 3 bestyrelsesmøder med rigtig god fremdrift i 
de sager, der er på dagsordenen, men tog til efterretning, at Ann så anderledes på 
tingene.  

Punkt 14: Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Der blev efter nogen diskussion endelig fundet en afstemningsform, hvorefter 
følgende blev valgt i denne rækkefølge efter skriftlig afstemning: 

Bjarne Wind, Tom Hertz, Claus Dalsgaard, Bjarne L. Weng, 

Ann Strøby/Jon Mikkelsen. 

Efter offentliggørelsen af dette resultat valgte Ann Strøby helt at forlade 
bestyrelsen, hvorefter Jon Mikkelsen indtrådte som nyt medlem af bestyrelsen. 

Som suppleanter blev Lena Andersen og Allan Glud valgt. 

Punkt 15: Val av revisor och suppleant. 

For at spare en betydelige udgift til en ekstern revisor stillede bestyrelsen forslag 
om at vælge Jan Schjøtz Hus 50 til revisor med Jan Lind Hus 54 som suppleant. 

Forslaget blev godkendt efter afstemning, med 2 stemmer imod. 
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Punkt 16: Övriga ärenden. 

Henrik Sundberg Hus 19 takkede Jon Mikkelsen for at påtage sig det store 
arbejde som ”bogholder” og bestyrelsen for indsatsen i det forgangne år. 

Formanden gjorde opmærksom på ordensreglernes bestemmelser om opbevaring 
af cykler og kælke under husene. Såfremt man har et problem med langtids-
opbevaring henstilles det, at man kontakter Kalle, som vil være behjælpelig med 
plads i laden. 

Formanden bad endvidere husejerne om ikke at fodre fugle i sommerperioden, da 
det giver store problemer med bl.a. råger. 

Ligeledes bad Formanden alle kontrollere, at foreningen har den korrekte e-mail 
adresse, da al information udsendes via mail. 

Den nedsatte støjvoldskomite gav en foreløbig orientering om de målinger, de 
havde foretaget indtil nu. Poul Eliassen Hus 25 understregede i sin fremlæggelse, 
at målingerne var helt uvidenskabelige og lå i gennemsnit på 49,76 decibel. 
Grænsen for støjtryk i rekreative områder er sædvanligvis 50 decibel. 

Den helt store reduktion af støjniveauet sker forhåbentlig, når der kommer nyt 
slidlag (asfalt) på vejen.  

De måleapparater, der er brugt, udlånes gerne til alle, som ønsker at foretage 
egne målinger, ved henvendelse til Poul Eliassen.  

Stig Jakobsen Hus 44 havde ligeledes foretaget en række målinger i december 
2012 og i april 2013, som dog viste et noget højere lydtryk. 

Støjvoldskomiteen arbejder fortsat videre og Formanden oplyste i den forbindelse, 
at byggetilladelsen for de nye huse på Pine og Cedar er betinget af, at den sydlige 
del af støjvolden færdiggøres inden indflytning.  

Sussie Eriksen hus 27 udtrykte tvivl om, hvad Woodlands yder for beløbet, 
foreningen betaler for renovation. Bestyrelsen burde se nærmere på, hvad det er 
Woodlands leverer, og om det kunne gøres anderledes. De havde i huset, som de 
havde boet midlertidigt i, skullet fordele affaldet i fire beholdere. Kassereren 
oplyste, at det indgik i den analyse, han sammen med Jens Nielsen og Kalle var i 
gang med. 

Efter yderligere drøftelse af et par emner, som var behandlet under tidligere 
punkter, blev mødet hævet med Formandens tak til dirigenten. 

   Woodlands, den 15. juni 2013 / BWH /AD 
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WOODLANDS  COUNTRY  CLUB  EKONOMISK  FÖRENING  
  
GENERALFORSAMLING  I  WOODLANDS  COUNTRY  CLUB  EKONOMISKE  FÖRENING  
  
Kære  husejere,  
  
Bestyrelsen  for  Woodlands  Country  Club  Ekonomiska  Förening  indkalder  herved  til  foreningens  
ordinære  generalforsamling  til  afholdelse  

  
søndag  den  20.  maj  2012  kl.  15     17.  

  
Dagsorden  i  henhold  til  vedtægterne  (frit  oversat  fra  svensk):  
  

1. Forelæggelse  af  en  fortegnelse  over  foreningens  medlemmer  
2. Valg  af  dirigent  og  referent  
3. godkende  referatet  
4. Gennemgang  af  dagsorden.  
5. Godkendelse  af  generalforsamlingens  lovlighed  
6. Bestyrelsens  beretning  
7. Revisionsberetning  
8. Godkendelse  af  årsregnskab  med  balance  for  2011*  
9. Stillingtagen  til  ansvarsfrihed  for  bestyrelsen  
10. Stillingtagen  til  anvendelse  af  over-‐  eller  underskud  
11. Stillingtagen  til  eventuelt  bestyrelseshonorar  
12. Forslag  til  vedtægtsændringer  (forslag  til  reviderede  vedtægter  vedlagt)  
13. Budget  for  2012*  
14. Valg  af  bestyrelsesmedlemmer  og  suppleanter  
15. Valg  af  revisor  og  suppleant  
16. Indkomne  forslag  
17. Eventuelt  

  
*  Udsendes  separat  senest  en  uge  før  mødet.  
  
Generalforsamlingen  afholdes  i  golfklubhuset  (overdækket  terrasse).  
  
I  forlængelse  af  mødet,  bydes  på  en  let  anretning,  så  vi  kan  afslutte  dagen  med  lidt  hyggeligt  
samvær.  
  
På  gensyn     

  

Med  venlig  hilsen  

Bestyrelsen     wccef@woodlands.se  
Woodlands,  den  28.  april  2012  

mailto:wccef@woodlands.se
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WOODLANDS COUNTRY CLUB EKONOMISK FÖRENING 

Den 5. maj 2011 

Kære husejere 

Bestyrelsen for Woodlands Country Club Ekonomiska Förening indkalder herved 
til foreningens ordinære generalforsamling til afholdelse 

lørdag, den 21. maj 2011 kl. 15:00. 

Generalforsamlingen afholdes i golfklubhuset (overdækket terrasse). 

Dagsorden i henhold til vedtægterne (frit oversat fra svensk): 

1. Forelæggelse af en fortegnelse over foreningens medlemmer (bilag 1).
2. Valg af dirigent og referent.
3. Valg af 2 “justeringsmænd”, som sammen med dirigenten skal

godkende referatet.
4. Gennemgang af dagsorden.
5. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed.
6. Bestyrelsens beretning (bilag 2)
7. Revisionsberetning (bilag 3).
8. Godkendelse af årsregnskab med balance for 2010 (bilag 4).
9. Stillingtagen til ansvarsfrihed for bestyrelsen.
10. Stillingtagen til anvendelse af over- eller underskud.
11. Stillingtagen til eventuelt bestyrelseshonorar.
12. Forslag til vedtægtsændringer (bilag 5 og 6)
13. Budget for 2011 (bilag 7)
14. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (bilag 8).
15. Valg af revisor og suppleant.
16. Indkomne forslag.
17. Eventuelt

På bestyrelsens vegne 
Bjarne  L. Weng 



WOODLANDS COUNTRY CLUB EKONOMISK FÖRENING 

Bilag 6 

Generalforsamling den 21. maj 2011 

Punkt 13: Begrundelser for bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 

§ 4.1  Baggrunden for forslaget er, at der på sidste års medlemsmøde i april blev rejst tvivl
om fortolkningen af, hvem der er medlem af foreningen, hvem der skal betale årsafgift og
hvem der har stemmeret. Der var på mødet klar tilslutning til, at kun ejere af færdige huse
skulle betale medlemsafgift og at kun de, der betaler årsafgift, skal have stemmeret. For at
fjerne denne tvivl foreslås det derfor præsiseret, at kun ejere af huse kan være
medlemmer. Det fremgår ligeledes af vedtægternes nuværende § 5.5, at årsafgiften
betales fra det tidspunkt, et hus erhverves.

§ 5.2  Efter styrelsen ”jvf. pkt. 10.6 12)”. Parantesen er nu uaktuel og bør slettes.

§ 5.4 Stykket udgår i sin helhed

§ 5.5 Bliver til 5.4. Tilføjelsen er blot en præsisering.

§ 5.6 bliver til § 5.5

§ 6  Baggrunden for forslaget er, at bestyrelsen på medlemsmødet i april 2010 fremlagde
et forslag til budget for udvendig oliering af træværket (underhåls- och fornyelsefond) og i
den forbindelse tillige foreslog en mere retfærdig fordeling af medlemmernes bidrag til
fonden.

Der var på mødet overvældende tilslutning til forslaget, men det viste sig efterfølgende, at 
den del af forslaget, der vedrørte fordelingen af bidrag, forudsatte vedtægtsændringer. 
Denne del af forslaget blev derfor udskudt. Den nødvendige vedtægtsændring i 
overensstemmelse med ønskerne på medlemsmødet fremsættes nu. 
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Etableringen af en dispositionsfond giver generalforsamlingen stor fleksibilitet i 
anvendelsen af eventuelle driftsmæssige overskud. 

Derimod blev det godkendt på april mødet, at det årlige bidrag til fonden indtil videre 
fastsættes til 315.400 kr. baseret på, at der skal være penge til oliering af husene hvert 5. 
år. Dette beløb blev indarbejdet i regnskabet for 2009 og 2010 og er også indeholdt i 
budgettet for 2011. 

I konsekvens af tilkendegivelserne på medlemsmødet i april 2010 fremsættes de 
foreslåede vedtægtsændringer til generalforsamlingens godkendelse. 

Godkendelsen vil betyde, at bidraget (afrundet) til underhålls- og fornyelsefonden med 
virkning fra 1. januar 2012 bliver følgende pr. hus pr. måned: 

A huse: 425 kr. 

B huse: 510 kr. 

C huse: 655 kr 

Ovenstående er baseret på et fortsat uændret samlet årligt bidrag til underhålls- og 
fornyelsefonden på kr. 315.400. 

Det præsiseres, at ændringen først tænkes ikraftsat fra 1. januar 2012. 

§ 7.5 (iii) Logisk henvisning til generalforsamlingens dagsorden.

§ 10.3 Ændringen skyldes alene et ønske om at spare foreningen for en betydelig
håndterings- og portoudgift. Samtlige husejere kan modtage elektronisk post og når der
tillige uddeles de nødvendige dokumenter i postkasserne, mener bestyrelsen, vi godt kan
spare disse udgifter.  Ønsket om at få sendt dokumenter til hjemadressen efterkommes
dog på begæring.

§ 10.6 nyt punkt 12: Begrundelsen for denne tilføjelse er den enkle, at bestyrelsen er af
den opfattelse, at generalforsamlingen skal have mulighed for hvert år at tage endelig
stilling til årsafgiften og bidraget til ”underhålls- og förnyelsefonden”.



WOODLANDS COUNTRY CLUB EKONOMISK FÖRENING 

Bilag 2 

Bestyrelsens beretning for 2010. 

På foreningens generalforsamling den 27. juni 2010 blev der valgt ny bestyrelse og denne 
beretning omfatter perioden fra 1. juli 2010 til 31. december 2010. 

Til bestyrelsen blev valgt Claus Dalsgaard, Tom Hertz, Jan Schjøtz og Bjarne L. Weng, 
samt som suppleant Bjarne Wind. 

Bestyrelsen konstituerede sig således: Bjarne L. Weng, formand, Jan Schjøtz, kasserer, 
Tom Hertz, sekretær. 

Der har været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder samt en del email korrespondance. 

Bestyrelsen fortsatte den tidligere bestyrelses grundige og omhyggelige arbejde med at 
skabe klarhed over situationen på Woodlands Country Club og for husejerne. Især de 
regnskabsmæssige forhold fik fra den nye bestyrelsens side stor opmærksomhed og som 
det fremgik af korrespondancen til medlemmerne i efteråret 2010, korrigerede bestyrelsen 
en lille budgetteringsmæssig misforståelse således, at vi inden regnskabsårets afslutning 
kunne få elimineret al tvivl samtidig med, at det vedtægtsbestemte indskud og bidraget til 
vedligeholdelsesfonden blev opkrævet. 

Bestyrelsens mål er sammen med den nye revision at kunne fremlægge et så enkelt, 
overskueligt og gerne let forståeligt regnskab som muligt. 

Et stramt budget for 2011 blev udarbejdet og den månedlige afgift fastsat. Endvidere 
besluttede bestyrelsen, at ønskerne om en mere retfærdig fordeling af henlæggelserne til 
udvendig vedligeholdelse af husene, sådan som det kom frem på medlemsmødet i april 
2010, skulle forsøges indarbejdet i vedtægterne på en kommende generalforsamling.  

Den forsinkede opførelse af støjvolden har beskæftiget bestyrelsen en del, ikke mindst på 
grund af utålmodige medlemmers henvendelser. Vi ser frem til, at bygningen af støjvolden 
er færdiggjort i løbet af 2011. 

Bestyrelsen har i sit daglige arbejde mødt stor imødekommenhed og venlighed hos 
medarbejderne og administrationen på Woodlands Country Club. Det bringer vi alle en 
varm tak for. Specielt en stor tak til Nina Landorff og Jens Nielsen, som med deres 
fortsatte store engagement og entusiasme holder niveauet højt på Woodlands Country 
Club ikke mindst til gælde og gavn for os husejere.  
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Og ligeledes en varm tak til Carl-Johan Westberg (Kalle), vor uundværlige driftschef, der 
sørger for, at alt stort, men ikke mindst småt, hos os alle, fungerer. 

Den udvendige vedligeholdelse (oliering) af vore huse er en opgave, som inden få år for 
alvor trænger sig på. Sagen drøftes løbende med Woodlands Entreprenered (JN), for at 
finde den i alle henseender – også økonomisk - bedste løsning. Bestyrelsen vil til næste år 
nedsætte et fagudvalg med husejere som medlemmer for at følge denne opgave på nært 
hold.  

Bestyrelsen ser det ikke som sin opgave at etablere forskellige sociale netværk inden for 
husejernes rækker, men vi støtter tanken om et initiativ til et frivilligt udvalg, som kunne stå 
for fælles golfturneringer, vandre- eller cykelture, kulturelle udflugter, bridgeturneringer, 
fælles grill aften på legepladsen osv, osv., hvis noget sådant overhovedet ønskes. 

Sluttelig takker vi medlemmerne for megen god inspiration og opbakning og for mange 
positive råd i beretningsperioden.  

Bestyrelsen 







WOODLANDS COUNTRY CLUB EKONOMISK FÖRENING 

Bilag 8 

Generalforsamling den 21. maj 2011 

Punkt 14: Valg til medlemmer af bestyrelsen. 

De nuværende 4 medlemmer af bestyrelsen: 

Claus Dalsgaard 

Tom Hertz 

Jan Schjøtz 

Bjarne L. Weng 

er alle villige til genvalg. 

Derudover foreslås Ann Strøby (hus 29) som nyt medlem af bestyrelsen. 

Bestyrelsen anbefaler enstemmigt, at Ann Strøby vælges. 

Bjarne Wind er suppleant til bestyrelsen og er vilig til genvalg 

Som yderligere suppleant foreslås Fleming Ericsson 



Protokoll ifrån Woodlands Country Club’s Ekonomiska 
förening årsmöte den 29 juni 2009. 

Punkt 1. 
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar: 
Förteckning företog Jens Nielsen. Närvarande medlemmar, bilaga 1. 

Förteckningen godkändes som röstlängd varvid varje hus har en 
röst.  

Punkt 2. 
Val av ordförande och sekreterare vid stämman. 
Till ordförande valdes Jan Gruvstad och till sekreterare valdes Lena 
Andersen, Hus 30. 

Punkt 3. 
Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera 
protokollet. 
Till justeringsmän valdes Allan Glud, hus 12 och Jon Mikkelsen, hus 
28 

Punkt 4. 
Fastställande av dagsordning. 
Dagordningen fastställdes. 

Punkt5. 
Fråga om kallelse till stämman behörigen skett. 
Stämman förklarades behörigt kallad.  

Punkt 6. 
Föredragning av styrelsens Årsredovisning för 2008. 
Jan Gruvstad företog en genomgång av denna redovisning. 
Redovisningen var undertecknad av Jan Gruvstad, Jens Nielsen och 
Jens Korsøe. och revisor Åsa Ragnarsson.  
Liten vinst 683,- som överföres til nästa räkenskapsår. 

Punkt 7. 
Föredragning av revisionsberättelse. 
Denna var undertecknad men fanns inte vid mötet, utan skulle ligga 
på hemsidan den 29 juni 2009.  

Punkt 8. 
Fastställande av resultat och balansräkningen. 
Skulle avvakta tills genomgång av budget. 
Efter genomgång av budget.  
Resultat och balansräkningen blev godkänd. 



Punkt 9. 
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Skulle avvakta tills genomgång av budget. 
Efter genomgång av budget.  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

Punkt 10. 
Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av 
förlust. 
Skulle avvakta tills genomgång av budget. 
Efter genomgång av budget.  
Beslutades att vinsten skulle disponeras i enlighet med styrelsens 
förslag, d v s balanseras i ny räkning.  

Punkt 11. 
Fråga om arvode. 

Beslutades att arvode inte ska utgå till styrelsens ledamöter. 

Revisor får betalt enligt ’liten’ räkning. 

I framtiden kommer vi att få 1 räkning ifrån den ekonomiske 
föreningen (serviceavgiften) och 1 samlad med andra services 
(restaurant, shop, etc.) Service avgiften stiger.  
Kalle gennomgick förslag för  budget för 2009. 
Den nya styrelse skall lägga budget för 2009 och gå igenom alla 
utgifter. 

Punkt 8,9,10 blev här efter godkända. 

Punkt 12. 
Val av nya styrelseledamöter och suppleanter. 
Föreningen ville att bestyrelsen bestod af 5 medlemmar.  
Jan Gruvstad avgick, Jens Nielsen hjälper den nya bestyrelse i 
början. 
Till ny styrelse valdes: 
Allan Glud, hus 12 
Jon Mikkelsen, hus 28 
Bo Andersenm hus 30 
Jan Ginsborg, hus 41 
Jan Lind, hus 54 

Till suppleanter valdes: 
Suppleanter: 
Kristian Nielsen, hus 29 



Christian Mørch, hus 38 

Punkt 13. 
Val av revisor och suppleant. 
Revisor Åsa Ragnarsson blev vald och May-Britt Westreng blev 
suppleant. 

Punkt 14. 
Medlemsinsatser- och årsavifter. 
Alla husägare skall inbetala medlemsinsats 1000,- till föreningen. 

Punkt 15. 
ôvriga ärenden. 

Skylt på gården med var husen ligger. 
Bullervall kommer att byggas till våren. 
Varmestyring av Woodlands husena kommer snart att fungera. 
Vi får nya bommar som kommer att lättare kunna styras. 
Areal vid 1 golfhålet blev diskuterat, 6 hus skall byggas men nu har 
man sått gräs där så att det ser bättre ut. 
Vid lekplatsen kommer att byggas en bro över sjön. Inga bilar vid 
lekplatsen. 
Om personal ifrån Woodlands har varit inne i huset skall de lägga en 
lapp med information om vad de har gjort och varför. 

ôrkelljunga den 2009 

Jan Gruvstad Lena Andersen 

Allan Glud Jon Mikkelsen 

Bo Andersen Jan Ginsborg 

Jan Lind 





Ekonomisk Förening 

2010



Til medlemmerne i

Woodlands Country Club Ekonomiska Förening

Den 10. juni 2010

Bestyrelsen for Woodlands Country Club Ekonomiska Förening indkalder herved 

til foreningens ordinære generalforsamling til afholdelse

søndag, den 27. juni 2010 kl. 13:00.

Generalforsamlingen afholdes i hus nr. 47.

Dagsordenen er i henhold til vedtægterne (frit oversat fra svensk):

1. Forelæggelse af en fortegnelse over foreningens medlemmer.

2. Valg af dirigent og referent.

3. Valg af 2 “justeringsmænd”, som sammen med dirigenten skal

godkende referatet.

4. Gennemgang af dagsorden.

5. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed.

6. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning.

7. Fremlæggelse af revisionsberetning.

8. Godkendelse af årsregnskab med balance for 2009.

9. Stillingtagen til ansvarsfrihed for bestyrelsen.

10. Stillingtagen til anvendelse af over- eller underskud.

11. Stillingtagen til eventuelt bestyrelseshonorar.

12. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

13. Valg af revisor og suppleant.

14. Medlemsbidrag, herunder fastsættelse af kontingent.

15. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

Jan Lind/Jan Ginsborg/Bo Andersen/Allan Glud



Bestyrelsens årsberetning

Woodlands Country Club Ekonomisk Förening – WCCEF – afholdt den 29. juni 2009 sin før-

ste rigtige ordinære generalforsamling.

På generalforsamlingen blev følgende medlemmer valgt til bestyrelsen:

Jan Lind, hus 54

Jan Ginsborg, hus 41

Bo Andersen, hus 30

Jon Mikkelsen, hus 28

Allan Glud, hus 12.

Som suppleanter blev valgt:

Kristian Nielsen, hus 29

Christian Mørch, hus 38.

Den nye bestyrelse afholdt sit første møde den 26. juli 2009. På mødet konstituerede be-

styrelsen sig således:

Allan Glud, formand

Jan Ginsborg, kasserer

Jan Lind, sekretær.

Bestyrelsen har herefter sørget for at blive registreret i Bolagsverket.

På et bestyrelsesmøde afholdt den 8. oktober 2009 meddelte Jon Mikkelsen, at han fra-

trådte bestyrelsen med omgående virkning.

Der har siden 1. juli 2009 været afholdt 7 bestyrelsesmøder, hvor samtlige bestyrelses-

medlemmer har deltaget foruden nogle få uofficielle møder.

*****

Bestyrelsen har i perioden i det væsentligste beskæftiget sig med foreningens økonomiske 

forhold. Dette har været nødvendigt, bl.a. fordi den tidligere bestyrelse på den ordinære 

generalforsamling den 29. juni 2009 fremlagde et budget med en væsentlig stigning af 
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månedsafgiften.

Udgangspunktet for bestyrelsen har været, at foreningens vedtægter nøje definerer om-

fanget af de ydelser, som foreningen skal levere til medlemmerne. Det fremgår af vedtæg-

terne, at foreningens udgifter skal fordeles ligeligt blandt medlemmerne, og at månedsaf-

giften pr. 2007 andrager SEK 2.300. Det fremgår tillige af hjemmesiden for Woodlands 

Country Club under "Servicekoncept", hvilke serviceydelser, der er indeholdt i grundpak-

ken, hvilket bl.a. udgør følgende ydelser:

2 medlemskaber af golfklubben pr. hus

Fri afbenyttelse af Woodlands faciliteter 

Udvendig maling af træværk på dit hus 

Vedligeholdelse af fællesarealer 

Snerydning, græsklipning mv. 

Conciergeservice 

Fiberbredbånd

Dagligt tilsyn med området.

Bestyrelsen har været af den opfattelse, at månedsafgiften på SEK 2.300 nødvendigvis må 

omfatte de serviceydelser, som er anført på hjemmesiden, og som tillige fremgår af for-

eningens vedtægter.

På det første bestyrelsesmøde redegjorde Jens Nielsen for årsagen til, at det af den tidlige-

re bestyrelse udarbejdede budget for 2009 indeholdt udgiftsstigninger. Han fremhævede, 

at den tidligere bestyrelse havde truffet beslutning om at medtage yderligere udgifter i 

foreningens drift udover de ydelser, der er anført i foreningens vedtægter og i grundpak-

kens serviceydelse. Dette drejede sig i det væsentligste om følgende yderligere poster:

Leverance af kabel-tv fra Telia

Forbrug af vand og afløb

Skorstensfejning

Husenes alarmtjeneste.

Jens Nielsen oplyste, at disse ydelser skulle husejerne selv have betalt.

Som følge af, at den tidligere bestyrelse har inddraget yderligere udgiftsområder i forenin-

gens  drift,  kan  dette  medføre,  at  der  for  2009 realiseres  et  underskud  på indtil  SEK 

348.000.

2



Bestyrelsen har givet udtryk for, at Jens Nielsen burde have informeret medlemmerne om 

disse forhold på et meget tidligere tidspunkt, og Jens Nielsen har på et bestyrelsesmøde i 

slutningen af august måned 2009 erklæret sig enig i, at kommunikationen af disse forhold 

burde have været meget bedre, og med henblik på at undgå, at medlemmerne skulle 

efterbetale for lidt betalt bidrag fra 1. januar 2009, har Jens Nielsen tilbudt bestyrelsen at 

dække det samlede underskud frem til 1. september 2009. Jens Nielsen har dog efterføl-

gende trukket dette tilsagn tilbage, idet han nu har betinget sit tilsagn af, at foreningens 

budget for 2010 forhøjes med SEK 227.000 i forhold til  det af bestyrelsen udarbejdede 

budget, og at dette beløb udbetales til  Woodlands oveni det for 2010 afsatte beløb til 

Woodlands på SEK 650.000.

Med baggrund i det i nærværende beretning refererede har det ikke været muligt for be-

styrelsen at udarbejde et budget for 2009, idet bestyrelsen ønsker, at medlemmerne får 

mulighed for at tage stilling til og eventuelt godkende, at den økonomiske forening påta-

ger sig at levere de ydelser, som de enkelte medlemmer selv skulle have betalt, og at  ud-

giften derved - svarende til medlemmets besparelse - indregnes i en tilsvarende forøgelse 

af månedsafgiften.

Generalforsamlingen skal derfor tage stilling til, hvorvidt der skal ske en efterbetaling af 

månedsafgiften til dækning af disse ekstraudgifter helt eller delvis.

Af samme årsag har bestyrelsen valgt dels at fremlægge et budget for 2010, der bygger 

på den hidtidige månedsafgift på SEK 2.300, dels en forhøjelse på SEK 464 pr. måned, 

hvilket beløb dækker de forventede udgifter for de ekstra ydelser, som den tidligere besty-

relse har indlagt i foreningen til medlemmernes godkendelse.

Jens Nielsen har oplyst, at hans selskab ikke er i stand til at udføre alle de ydelser til vedli-

gehold  af  vejanlæg,  fællesarealer  mv. for  det  i  budgettet  for  2010 afsatte  beløb SEK 

650.000, idet han har bebudet, at disse ydelser for 2010 vil andrage i alt SEK 877.000.

Bestyrelsen finder ikke, at det på det foreliggende grundlag er rimeligt med en yderligere 

stigning, idet dette efter bestyrelsens opfattelse ikke er begrundet i egentlige servicefor-

bedringer.

*****

Foruden betaling af månedsafgiften har ejerne af de mellemstore og store huse indbetalt 

henholdsvis SEK 500 og SEK 1.000 pr. måned til fremtidig oliering af facader. Bestyrelsen 

har besluttet at disse betalinger, i alt SEK 422.500, ikke skal indgå som en indtægt i for-
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eningens drift i 2009, men i stedet placeres som en opsparing.

Det fremgår af Woodlands hjemmeside under "Servicekoncept" og "Grundpakke", at der i 

grundpakken/månedsafgiften er indeholdt nødvendigt beløb til udvendig oliering af huse-

nes træværk.

Dette har desværre vist sig ikke at være tilfældet, og for at tilvejebringe et grundlag for 

fastsættelse af et fremtidigt vedligeholdelsesbidrag for de 3 hustyper, har bestyrelsen ind-

hentet et tilbud på, hvad en fremtidig oliering af husenes facader vil andrage. Bestyrelsen 

har  fået oplyst, at det samlede facadeareal, som skal olieres, andrager ca.  9.600 m². Til-

buddet på arbejdet er baseret på en gennemsnitlig pris på DKR 18.000 pr. hus med tillæg 

af moms samt en materialeudgift pr. hus på DKR 4.000 pr. hus.

Det er bestyrelsens anbefaling, at udgiften til  oliering af husene sker efter den enkelte 

hustypes m²-areal og uden hensyntagen til, om et hus er mere eller mindre tilgængeligt.

Med baggrund i disse forudsætninger indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der 

fra og med 1. januar 2010 opkræves et vedligeholdelsestillæg for

Hus A på SEK 430

Hus B på SEK 510

Hus C på SEK 655

Bestyrelsen er opmærksom på, at de små huse ikke har indbetalt vedligeholdelsestillæg i 

2009. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke opkræves en efterbetaling 

af dette tillæg for disse 3 huse, men at opsparede beløb på SEK 422.500 også medgår til 

at vedligeholde disse huse.

*****

Den tidligere bestyrelse har, som det formentlig er medlemmerne bekendt, indgået aftale 

med Bevaktningstjänesten om etablering af en alarmtjeneste for de enkelte huse og en 

vagttjeneste, som indebærer en natlig rondering.

Det er bestyrelsens opfattelse, at ved etablering af de 2 bomme samt husenes alarmsy-

stem er der ikke det samme behov for at fortsætte den natlige rondering, og bestyrelsen 

indstiller derfor til generalforsamlingen, at denne ydelse opsiges, og at foreningen sparer 

de SEK 102.000, som foreningens andel af ydelsen p.t. koster årligt, hvilket udgør en må-
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nedlig besparelse på SEK 209 pr. husejer.

*****

I henhold til foreningens vedtægter skal hvert medlem af foreningen indbetale et indskud 

på SEK 1.000. Bestyrelsen har til hensigt at opkræve dette beløb ved næste kontingentop-

krævning.

*****

Foreningen har i 2009 været momsregistreret. Bestyrelsen har i samråd med foreningens 

revisor besluttet at afregistrere foreningen fra moms fra og med 1. januar 2010. Dette 

indebærer, at foreningens økonomiske forhold bliver lidt mere overskuelig, og vi slipper for 

at skulle bruge tid på at udarbejde og indberette momsangivelser mv.

*****

I efteråret 2009 blev det bestyrelsen bekendt, at Woodlands Country Club Fastigheter AB 

havde videresolgt enkelte nyopførte huse samt en del ubebyggede grunde til Torben Wind.

Denne overdragelse er bekræftet af Jens Nielsen og advokat Gruvstad, og den stedfundne 

overdragelse af de ubebyggede grunde har ført til, at bestyrelsen har set på, i hvilket om-

fang en ejer af en ubebygget grund skal bidrage økonomisk til foreningens drift.

Bestyrelsen har drøftet, i hvilket omfang foreningens udgifter skal fordeles under hensyn-

tagen til antal opførte huse, som p.t. er 43, eller om udgifterne skal fordeles med bag-

grund i de faktisk udmatrikulerede 59 grunde.

Bestyrelsen har lagt til grund, at det af foreningens vedtægter fremgår, at man er medlem 

af foreningen, når man er ejer af en fast ejendom indenfor Woodlands Country Club.

Bestyrelsen har haft møde herom med Jens Nielsen og advokat Jan Gruvstad, uden at det-

te har ført til enighed om fordelingsgrundlaget. 

Med baggrund i disse drøftelser har bestyrelsen lagt følgende til grund:

Det fremgår af vedtægterne, at kontingentet andrager SEK 2.300 pr. måned og uden yder-

ligere oplysninger om, hvorledes dette beløb fremkommer, hvorfor man som huskøber må 
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have den forventning, at dette kontingent er baseret på 59 medlemmer, som har været 

forudsat i projektet, og at en huskøber derfor skal betale udgifter i forhold dertil.

At bestyrelsen anser en køber af en byggegrund som medlem af foreningen og som sådan 

oppebærer denne køber samme rettigheder, som de øvrige medlemmer, hvilket må medfø-

re en tilsvarende forpligtelse til at deltage i foreningens udgifter, og såfremt det måtte ha-

ve været sælgers hensigt, at det kun var de bebyggede grunde, som skulle afholde for-

eningens driftsudgifter, burde dette have været fremhævet så tydeligt, at der ikke kunne 

opstå berettiget tvivl herom.

I og med at købekontrakten fra sælgers side var betinget af, at der blev solgt 25 huse in-

den for en given tidsfrist, burde sælger have præciseret, at købere i så fald skulle påregne 

et betydeligt forøget kontingent til foreningen som følge heraf.

Advokat Gruvstad har til gengæld gjort gældende, at den enkelte husejer først er opkræ-

vet kontingent fra og med udlevering af nøgle til ejendommen, og at han og Jens Nielsen 

under forhandlinger med mange af køberne på opfordring har oplyst, at foreningens udgif-

ter til enhver tid skal fordeles efter antal opførte ejendomme.

Bestyrelsen ønsker derfor medlemmernes stillingtagen til dette forhold.

Salget af de ubebyggede grunde har fået bestyrelsen til at undersøge, om der er tilveje-

bragt sikkerhed for, at der kun kan opføres identiske huse som de 3 nuværende typer, og 

om grundejeren kan foretage udstykning af yderligere matrikler/grunde.

Advokat Gruvstad har i denne forbindelse meddelt bestyrelsen, at der ikke vil kunne ud-

stykkes yderligere grunde end de allerede udstykkede 59 enheder, og at det er hans opfat-

telse, at Örkelljunga Kommune kun vil godkende opførelse af huse, som er identisk med et 

af de 3 forefindende. Han har dog samtidig oplyst, at han ikke kan indestå herfor.

*****

Bestyrelsen har i den forløbne periode fulgt op på, hvornår de resterende  fællesanlæg, 

dvs. støjvold og vejbelysning bliver etableret. Jens Nielsen har oplyst, at støjvolden vil bli-

ve opført i foråret 2010, dog senest den 1. juni 2010, og at arbejdet med etablering/fær-

diggørelse af vejbelysningen vil blive opstartet i foråret 2010 og vil pågå i løbet af somme-

ren 2010. Vejbelysningen vil være på plads den 1. oktober 2010.
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Jon Mikkelsen

Til: Samtlige husejere i Woodlands Country Club
Emne: Woodlands Ekonomisk Förening generalforsamling d. 11. april 2010

Kommentarer, spørgsmål og anbefalinger til generalforsamlingen d. 11. april 2010 (2 sider) 
 
Dagsordenens punkt 6. Bestyrelsens årsberetning: 
Manglende budget for 2009: 
Generalforsamlingen pålagde i 2009 bestyrelsen hurtigt at få udarbejdet et budget med forklaring på, hvad de 
enkelte poster omfatter. Bestyrelsen anfører i årsberetningen, at det af forskellige årsager ikke var muligt at lave et 
budget for 2009. Det undrer mig såre, eftersom der allerede i august forelå et budget med fornødne forklaringer til 
de enkelte poster. Bestyrelsen havde i august nogle få ønsker til rettelser, og sagde i september god for budgettet, 
som derefter kunne være udsendt som et foreløbigt budget. Men i oktober afviste formanden imidlertid at udsende 
det, hvorefter jeg besluttede mig for at trække mig fra bestyrelsen. 
 
Ydelser som de enkelte husejere skulle have betalt direkte til leverandøren af de pågældende ydelser: 
Man bør vel rose og også takke den tidligere bestyrelse for at have indgået kollektive aftaler på forbrug af vand og 
afløb,  skorstensfejning, leverance af kabel TV, alarmtjeneste m.m.. Dette initiativ har sparet os alle for besværet 
med tilmelding hos diverse myndigheder/leverandører og den efterfølgende administration. Og det har klart været og 
vil fremover være en klar fordel for alle husejere: 

• Telia bredbåndsservicen og TV grundpakken ville have kostet ca. SEK 200 mere pr. måned og være baseret 
på en lavere hastighed. 

• Renovation ville have kostet nogenlunde det samme, men være baseret på færre tømninger og være 
betydeligt mere restriktivt og besværligt for den enkelte husejer. Det kræver kildesortering og flere 
affaldscontainere, som den enkelte husejer på dagen for tømning skal stille ud ved vejen eller et 
opsamlingssted for de huse, som ligger, hvor renovationsselskabets vogne ikke kan køre forbi husets 
indkørsel og tømme containerne. Dette gælder for husene 19-22, 27, 28, 29-32 og 41-43. Og har man ikke 
sorteret korrekt tømmes containerne ikke.  

• Vand og spildevand med individuel aflæsning af husets måler vil koste den enkelte husejer SEK 2.813 i årlig 
grundafgift plus SEK 23,26 i vand- og spildevandsafgift pr forbrugt m3. I den kollektive ordning betaler hver 
husejer SEK 841 i årlig grundafgift plus 1/43 del af SEK 2.813 plus forbrug. Alle priser er 2009 priser, jf. 
http://www.orkelljunga.se/gata-park-och-va/vatten-och-avlopp/va-taxa/ 

 
Hvad har bestyrelsen til hensigt at gøre ved, at der for 2009 kan realiseres et underskud på SEK 348.000? Hvis der er 
et underskud i den størrelsesorden, så skal vi vel som husejere dække dette underskud? Og kan der være problemer 
forbundet hermed som følge af momsafregistreringen? 
 
Vagtrondering: 
Bestyrelsen foreslår, at vagtronderingen opsiges for derved at spare SEK 102.000 (eller er det 106.000, som det 
fremgår af budgettet?). Jeg vil anbefale generalforsamlingen at stemme imod dette forslag. Bomme og porte 
forhindrer ikke unge mennesker i at køre ind i området og vandalisere legeplads, huse, biler o.lign. Og det afholder 
ikke tyvebander fra at hente fladskærme og designmøbler i husene. De kan jo blot benytte sig af nødåbningen på 
portene, stierne parallelt med portene eller blot køre over golfbanen. 
 
Woodlands ydelser: 
Bestyrelsen har arbitrært fastsat beløbet, der skal betales til Woodlands for vedligehold af vejanlæg, fællesarealer 
m.m. til SEK 650.000. Jens Nielsen har meddelt bestyrelsen, at Woodlands ikke er i stand til at levere ydelserne for 
dette beløb, og at beløbet skal hæves til SEK 877.000. Jeg synes ikke, der er grund til at betvivle Jens Nielsens ord. 
Jeg vil derfor anbefale, at generalforsamlingen lytter til Jens Nielsen og stemmer for, at budgettet for disse ydelser 
hæves med SEK 227.000 svarende til SEK 440 pr. måned pr. hus.  
 
Husvedligeholdsfond: 
Det er da positivt, at bestyrelsen foreslår, at månedsafgifter til vedligehold af husene ikke indgår som indtægt, men i 
stedet placeres som en opsparing. Vedtægternes paragraf 6 pålægger netop bestyrelsen at oprette en fond til 
formålet. Vedtægterne pålægger også bestyrelsen at udforme og kommunikere en vedligeholds- og fornyelsesplan. 
Jeg foreslår derfor, at generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at udforme og kommunikere en vedligeholds- og 
fornyelsesplan inden udgangen af 2010. 
 



MEMORANDUM 2010 

Det er kommet bestyrelsens for øre, at en del af foreningens medlemmerne skulle være util-
fredse med den måde, hvorpå bestyrelsen har varetaget sit mandat – og her kort før den 
forestående generalforsamling, er bestyrelsen noget til sin undren sågar blevet kon-
taktet med oplysning om, at den ikke vil blive genvalgt.
Dette skulle efter sigende været begrundet med, at bestyrelsen ikke har evnet at samarbejde 
med WCC (Woodlands Country Club).

Som følge af den henvendelse føler bestyrelsen det naturligt, på nuværende tidspunkt, at 
fremkomme med nogle betragtninger forud for generalforsamlingen søndag den 27. juni.

På foreningens – WCCEF, Woodlands Country Club Ekonomiska Förening - ordinære gen-
eralforsamling i 2009 blev vi, den nuværende bestyrelse, valgt. 
På den pågældende generalforsamling fremlagde WCC et udkast for budget for 2009 med et 
indhold, hvor månedsafgiften for hus A,B og C skulle forøges til henholdsvis SEK. 3.809,-, 
4059,- og 4476,-.
Generalforsamlingen godkendte ikke dette budget med den kraftige stigning af den månedlige 
betaling, og pålagde den nye bestyrelse at lægge budget for 2009, og herunder at gennemgå 
alle udgifter – jvf. i øvrigt protokollen fra årsmødet.

I henhold til foreningens vedtægter, pkt. 1.2 ’har vores forening, WCCEF, til formål at 
fremme medlemmernes økonomiske interesser’. Med baggrund heri har det været den 
nuværende bestyrelses opfattelse, at fremme af medlemmernes interesser bl.a. må handle 
om at forsøge at holde månedsafgiften på et niveau, der er så rimeligt som muligt i forhold til 
udgangspunktet.

Dette har været – og er fortsat – en ledestjerne for bestyrelsen i WCCEF. Vi i den nye 
bestyrelse måtte fra starten konstatere, at vi ved vor tiltrædelse ikke automatisk fik overdraget 
et tilgængeligt og komplet regnskabsmateriale til brug for budgetlægningen. Der forelå fx intet 
budget for 2008 til belysning af, hvorledes månedsafgiften var blevet beregnet.

Bestyrelsen måtte endvidere konstatere, at det foreliggende bogholderi i vid udstrækning inde-
holdt en lang række posteringer, som var foreningen uvedkommende – herunder gældsforhold 
mellem enkelte medlemmer og WCC.
Det er vel i dag ingen hemmelighed, at der opstod uoverensstemmelser mellem WCC og WC-
CEF, som efter bestyrelsens opfattelse har været forårsaget af, at bestyrelsen fra dag 1 lagde 
en grundig, regnskabsgranskende linje – for at varetage medlemmernes interesser på behørig 
vis.
Uoverensstemmelserne har også været forårsaget af, at bestyrelsen ikke har fundet, at WCC 
i naturligt omfang har inddraget bestyrelsen i en lang række forhold omkring drift af forenin-
gen i overensstemmelse med lov og vedtægter – det drejer sig bl.a om ejerskifte af husene, 
herunder adresser på ejere af de pågældende huse, udlejning af huse samt fremlæggelse 
af rapport over besigtigelseseftersyn af husfacader mv. Alt sammen har medvirket til, at vi i 
bestyrelsen har oplevet at være parkeret på et sidespor.
Vi har i bestyrelsen også forsøgt at forhandle os frem til en reduktion af foreningens udgiftsniv-
eau, herunder fx det månedlige bidrag til WCC.

Vi mener ikke, at vi på nogen måde kan eller skal klandres for en opfattelse af, at bestyrelsen 
ikke har været konstruktiv i sit arbejde med WCC. Vores ’brøde’ har måske bestået i, at vi 
grundigt og detaljeret har ønsket at få indsigt og skabe klarhed – til gavn for alle husejere.

Vi er opmærksomme på – eller er blevet i det løbende samarbejde - at vor grundige og gran-
skende indstilling til WCC har medført, at WCC har opfattet dette som et udtryk for mistillid, 
hvilket vi naturligvis ikke kan anerkende, idet bestyrelsen er forpligtet til at varetage jeres 
– medlemmernes - interesser. Og netop på grund af den til tider anstrengte dialog, har vi i
bestyrelsen ikke fundet det naturligt at informere løbende om disse arbejdsforhold – for sim-
pelthen ikke at skabe unødig ’støj’, men fastholde en positiv og konstruktiv kurs. Sådan for-
holder det sig, men set i bakspejlet kan det være en fejlagtig vurdering.



Arbejdsbetingelserne har således været ’udfordrene’, men efter mere end 10 
bestyrelsesmøder og en lang række individuelle møder, er vi på nuværende tidspunkt 
tilfredse med at kunne se tilbage på et velfungerende bestyrelsesarbejde, der bl.a 
har resulteret i følgende resultater:

1. At kunne fremlægge et regnskab for 2009 og et budget for 2010.

2. For 2010 at budgettere med, at de månedlige betalinger for 2010 udgør et væsentligt 
mindre beløb end anført i det budget, WCC fremlagde for 2009. For hustype A, B og C udgør 
det henholdsvis SEK. 2894,-, 3394,- og 3894,-.

3. At vi fra 1. januar 2009 er kommet i gang med at hensætte beløb til udvendig ve-
dligeholdelse, hvilket ikke var tilfældet i 2008, hvor beløbet til udvendig vedligeholdelse blev 
anvendt til andre formål.

4. Bestyrelsen har gennemgået samtlige leverandørkontrakter, herunder aftalen med Telia, 
som fejlagtigt opkrævede et beløb på 25% over det i kontrakten aftalte beløb. WCCEF har 
sikret, at et beløb på ca. 40.000,- er tilbageført.

5. Granske hvorvidt udgifterne til foreningens leverandører er rimelige og til 
konkurrencedygtige markedspriser – et forhold, som enhver siddende bestyrelse løbende 
skal varetage for at sikre husejerne den optimale balance mellem den kvalitet og pris, der 
tilbydes fra de pågældende leverandører – eOn, Telia og naturligvis også foreningens største – 
og vel mest naturlige leverandør - WCC.

6. Bestyrelsen har udvirket, at tidligere tilsagn er blevet konkretiseret, således at der nu fore-
ligger tilsagn om færdiggørelse af fællesanlæg. WCC har oplyst, at støjvold påbegyndes i 
juni 2010, og at vejbelysningen etableres og er på plads inden udgangen af oktober.

7. Etablering af en husejer-database med tilhørende html-mailskabelon til løbende vareta-
gelse og distribution af information til- og kommunikation med husejerne.

Det videre forløb…
Så her på falderebet vil vi bestyrelsen melde ud, at vi ønsker at fortsætte arbejdet, nu hvor 
vi er særdelse godt indsat i sagerne – til gavn for medlemmernes interesser. Det forudsæt-
ter imidlertid, at bestyrelsen som helhed fortsætter – med forsat fokus på at månedsafgiften 
forbliver på et balanceret niveau i overensstemmelse med det oprindelige grundlag, hvorpå vi 
købte vores huse.

…og lad os så få afholdt generalforsamling 2010.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen i WCCEF

Allan Glud, formand, Hus 12
Bo Andersen, medlem, Hus 30
Jan Ginsborg, medlem, Hus 41
Jan Lind, medlem, Hus 54
Christian Mørch, suppleant, Hus 38
Kristian Nielsen, suppleant, Hus 29
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Det fremgår, at månedsafgiften - baseret på en gennemsnitlig pris for rensning og oliering af et hus - er DKK 18.000 
eksklusive moms plus en materialeudgift på DKK 4.000. Bestyrelsen bedes forklare sig nærmere: Er materialeudgiften 
med eller uden moms? Er beløbene i DKK eller skulle der have stået SEK? Hvem planlægger bestyrelsen skal udføre 
arbejdet? Kender bestyrelsen den pågældende maler godt? Har maleren kendskab til behandling af cedertræ? Har 
leverandøren af cedertræet godkendt olien, som maleren agter at benytte?  

Fordelingsnøgle: 
Bestyrelsen beder i årsberetningen generalforsamlingen tage stilling til, om budgettet skal fordeles på antal  opførte 
huse (43) eller på antal udmatrikulerede grunde (59), idet bestyrelsen bl.a. lægger som grund herfor, at det var 
projektgrundlaget, samt at Jens Nielsen har solgt nogle nyopførte huse samt grunde til Torben Wind. 

Jeg mener ikke generalforsamlingen kan beslutte andet end, at fordelingsnøglen er antal opførte huse p.t. 43. Jeg og 
min juridiske rådgiver er klart af den opfattelse, at månedsafgiften skal fordeles på antal opførte huse. Det er der 
belæg for i vedtægternes paragraf 5.5., og opkrævning af månedsafgifter er også blevet administreret i 
overensstemmelse hermed. De enkelte husejere er blevet faktureret for månedsafgift fra tidspunkt for overtagelse af 
huset. Mig bekendt, så vil Jens Nielsen (JN) ikke opføre huse på 5 af de udmatrikulerede grunde. Ekonomisk Förening 
modtager betaling for alle opførte huse, også for huse som ikke er solgt eller som pt. ejes af JN eller TW. 
Diskussionen kan derfor alene gå på, om der skal betales månedsafgift på de 11 grunde, som ejes af JN og TW. Jeg 
går ud fra, at TW har indgået de samme aftaler om køb af grund og opførelse af hus, som nuværende husejere. Det 
vil derfor være noget nyt, hvis TW skal betale månedsafgift, før der er opført et hus, og det vil også være noget nyt, 
hvis JN skal betale månedsafgift på grunde, som JN ejer. 

Dagsordenens punkt 9. Decharge til bestyrelsen: 
Hvis det forholder sig sådan, at bestyrelsen vil entrere med en leverandør til oliering af husene og anvende en olie, 
som leverandøren af cedertræet ikke har godkendt, så risikerer vi, at vores huse ødelægges udseende- og 
levetidsmæssigt. Vi bør derfor kunne holde bestyrelsen ansvarlig herfor.  

Jeg anbefaler derfor generalforsamlingen, at stemme imod decharge til bestyrelsen, hvis bestyrelsen ikke kan 
bekræfte, at leverandøren af cedertræet har godkendt den olie, som bestyrelsen agter anvendt. Og i øvrigt også, hvis 
det viser sig, at der foretaget økonomiske dispositioner, der kan give anledning til problemer i forhold til 
myndighederne, f.eks. momsafregistreringen, jf. spørgsmålet ovenfor. 

Dagsordenens punkt 14. Månedsafgift 2010 som generalforsamlingen skal tage stilling til: 
Jeg vil på basis af mine kommentarer til årsberetningen anbefale, at generalforsamlingen accepterer en månedsafgift 
bestående af følgende elementer: 
SEK 2.300 Grundbeløbet fra vedtægternes paragraf 5.2 
SEK    440 Højere ydelse til Woodlands 
SEK    200 Vagtrondering 
SEK    464 Omkostninger der ellers skulle betales direkte til leverandøren 
I alt SEK 3.404 pr. måned pr. hus; afrundet til SEK 3.405. Hertil skal så lægges bidrag til husvedligeholdsfonden på 
SEK 430, 510 og 655 for hustype A, B og C henholdsvis. 

Bestyrelsen har taget udgangspunkt i månedsafgiften på SEK 2.300 pr. 2007. Dette må så være ved indeks 285,01 
fra januar 2007 (konsumentprisindex). Hvis det skal være udgangspunktet for fastsættelse af månedsafgift, så bør 
beløbet vel reguleres med indeks for januar 2010, som er 299,79. Grundbeløbet ville i givet fald blive SEK 2.420. Jeg 
vil anbefale, at generalforsamlingen beslutter, at månedsafgiften inklusive bidraget til husvedligeholdsfonden  
fremover pristalsreguleres helt eller delvis baseret på konsumentprisindex pr. januar i budgetåret. 
Generalforsamlingen bør pålægge bestyrelsen at gennemgå alle udgiftsposter med henblik på at fastlægge hvilke 
poster, der skal reguleres med pristallet og dermed en vægtningsfaktor for reguleringen af månedsbidraget inklusive 
husvedligeholdsbidraget. 

Slutteligt vil jeg anbefale generalforsamlingen at pålægge bestyrelsen at udarbejde og udsende et kommenteret 
budget for 2010 inden 1. juli 2010. Generalforsamlingen kritiserede i 2009 den daværende bestyrelse for at budgettet 
var for summarisk. Budgettet for 2010 er om end endnu mere summarisk. 

Dagsordenens punkt 15. Eventuelt 
Havende læst årsberetningen fornemmer jeg, at bestyrelsen er i vildrede med, hvad dens opgave er. Man kan så få 
den tanke, om ikke vi bør nedlægge foreningen, erstatte den af et Advisory Board, og overlade løsningen af 
opgaverne til Woodlands Country Club Golf AB, som i forvejen løser mange af opgaverne for os. 

Med venlig hilsen 
Jon Mikkelsen, Woodlands Country Club 28 
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