
Referat fra Delegeretmøde lørdag d. 9. oktober 2010 på Eventyrkroen. 
 
Fremmødte: 20 i alt fordelt på 14 grundejerforeninger. 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt forslag om 

decharge (vedlagt) 
4. Behandling af indkomne forslag  
5. Valg af medlemmer til forretningsudvalget (se side 2) 
6. Valg af sammenslutningens formand, som skal være medlem af forretningsudvalget 
7. Valg af 3 suppleanter til forretningsudvalget 
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant   
9. Forslag til budget samt fastlæggelse af kontingent for regnskabsår 2010/2011 

(vedlagt) 
10. Eventuelt 

1. Valg af dirigent. FU foreslår Hans Buur, som bliver valgt. 

2. Beretning v/ formanden Kirsten Meleschko. 
Kopi af beretningen sendes ud til alle formænd sammen med referatet fra delegeretmødet, 
men kan også udleveres her på mødet. 
Diskussion: 

Nyvej: Lisevang 73 v/Michael Sponholtz efterlyser en statistik over ulykker på Nyvej, hvor 
han er helt enig i at der køres for stærkt, og oven i købet overhales. Det samme problem 
har han på Albr. Jensensvej i sit område, men der har der ingen ulykker været. Hans Buur 
oplyser, at han kender kun til ét alvorligt ulykkestilfælde og det var ved udkørslen til 
Helsingevej. 

Egesvinget v/Niels Lorenzen forespørger hvor langt nye lokalplaner er kommet? O.A.K. 
svarer at kommunen ikke tager hensyn til fremsendte paradigmer, men at den er i gang 
ned langs fjorden. Derefter kommer hans eget område på tale (Kregme). Der er som sagt 
pengemangel, men de er på vej. 

Fyrrelunden v/Ole Ryttersgaard påtaler, at Tollerupvejen er ude i lige så store trafikale 
problemer som Nyvej er, så her må kommunen også i gang. 

Melbylejren: Topstien/Topsvinget v/Børge Rasmussen oplyser, at Melby-lejrens almene 
udvikling er ude i høring. Skoven og Forsvaret har været og er stadig meget med inde i 
forløbet. EU-kassen vil langt hen ad vejen stå for det økonomiske. 

Forretningsudvalgets beretning er herefter taget til efterretning og godkendelse. 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt forslag om 
decharge (udsendt med indkaldelsen)  



Ved kasserer Peer Martin Larsen.  
 
Dog er de på sidste delegeretmøde ønskede ekstra kolonner fra tidligere budgetter ikke 
vedlagt, men vil blive vist og kommenteret.  
Regnskabet er revideret og underskrevet af revisor Henry Chabert. 

Der opstår en mindre misforståelse om 2 punkter med en betydelig overskridelse af det 
fastlagte budget, men det slås fast, at overskridelsen i punktet EDB-udstyr skyldes køb af 
en computer og printer til den nye formand indgår her, og overskridelsen i punktet Kontor-
hold skyldes udfærdigelse af reviderede Vedtægter. 

Herefter godkendes regnskabet. 
 
4. Behandling af indkomne forslag. 
    Ingen forslag indsendt. 
 
5. Valg af medlemmer til forretningsudvalget (se side 2 i indkaldelsen). 
 
Egon Pedersen og Peer Martin Larsen er på valg og villige til genvalg. De vælges. 
 
Ingen melder sig til de 2 vakante pladser i FU. 
 
6. Valg af sammenslutningens formand, som skal være medlem af FU. 

Kirsten Meleschko genvælges til formand. 

7. Valg af 3 suppleanter til FU. 

Michael Sponholtz melder sig, men kan pga. sin akutte arbejdsmæssige situation ikke 
træde ind som fuldgyldigt medlem af FU lige nu.  

Dette accepteres og han vælges som suppleant. 

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

Revisor vælges hvert år, Henry Chabert er villig til genvalg og vælges. 

9. Forslag til budget samt fastlæggelse af kontingent for regnskabsår 2011-12 
(vedlagt). 

De sammenlignelige kolonner vises på skærmen og kommenteres. 

Budgettet er lagt ud fra et kontingent på 15 kr. pr. medlem. 

Diskussion: Fyrrelunden v/ Ole Ryttersgaard beder om en forklaring på, hvorfor punktet 
kontorhold er sat til så stort et beløb som 7000 kr. og mener 2000 kr. er mere rimeligt. FU 
indrømmer, at her er der skudt for højt, men vil gerne have lov til at sætte beløbet til 3500 
kr. Dette accepteres. 



Arrenæs v/Anette Stæhr forespørger om ikke vi er indstillet på at gå over til udsendelser 
på mail og derved spare frimærker. Jørgen Damm Pedersen oplyser, at det ville vi meget 
gerne, men vi har kun mailadresser på 26 foreninger.  

Han ser hen til, at de sidste foreninger sender deres mailadresse til ham. 

Efter ovennævnte rettelse på punktet kontorhold bliver regnskabet godkendt. 

Jørgen Damm Pedersen oplyser endvidere, at der ikke vil blive sendt girokort ud mere, 
men kontingentindbetalingen skal ske ved bankoverførsel, hvor det er vigtigt at anføre 
grundejer-foreningens navn i den dertil indrettede rubrik. 

Eventuelt: 

Egesvinget v/Niels Lorenzen spørger hvor mange grundejerforeninger der lige p.t. er 
tilmeldt LSH. Kirsten Meleschko svarer, at én GF har meldt sig ud og én GF har meldt sig 
ind, så der stadig er 40 foreninger. 

Lisevang 73 v/ Michael Sponhonholtz spørger, hvor mange 
sommerhusgrundejerforeninger der egentlig er mulighed for.  
Det ved vi faktisk ikke, men det højeste antal der har været indmeldt er 61 i Frederiksværk 
kommune. Efter kommunesammenlægningen har FU interesseret sig meget for 
Hundested og har fået kendskab til 4 foreninger.  
Problemet i Hundested er, at områderne er meget mere blandet med helårsbeboelse end 
Frederiks-værk er.  
Og der er overhovedet ingen hjælp at hente på kommunekontoret 

Vi har i flere år haft én forening fra Hundested tilmeldt. 

Børge Rasmussen fra Topstien/Topsvinget vil gerne have frem om Liseleje Havn, at trods 
alle gen-vordigheder og afslag arbejder den nuværende bestyrelse med en ny formand 
ufortrødent videre med ideen. 

Formanden Kirsten Meleschko takker dirigenten Hans Buur og publikum for god ro og 
orden og gentager ønsket om, at alle kontakter FU ved diverse problemer. Er de 
almengyldige, vil vi tage sagen op. 

    Referent: Margit Larsen, sekretær 

 


