
 
 
 

Referat fra  Generalforsamling 
på Ølsted Kro 

søndag d. 6. november 2022 kl. 10.00 

 
 
 
Foredrag om relevant emne fra repræsentant fra Halsnæs kommune. 
 
 
Dagsorden: 
 
Mødet starter med indlæg fra Halsnæs om lokalplan  
Repræsentant fra Halsnæs kommune Mette Vestergård orienterede om arbejdet 
med lokalplaner og planen for udvidelse af denne i de enkelte 
grundejerforeninger. Slides fra gennemgangen vedlagt på hjemmesiden. 
 
Efterfølgende var der en kort præsentation af den nuværende bestyrelse.  
 
Derefter bød formanden velkommen til formanden for Gribskov Landligger  
forbund Søren Bald, som var inviteret med til vores møde. 
  

1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen indstillede Anni Forsmann som dirigent. Anni blev valgt og takkede for 
valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Herefter 
blev ordet givet videre til formanden for beretning.  
 
2.  Beretning: 
Formanden orienterede om at bestyrelsen har haft 2 møder i året da 
kommunikation og samtaler ellers er foregået via på mail og teams hvilket har 
fungeret fornuftigt. 
 
Det er konstateret at der er betydelig flere der besøger vores hjemmeside. 
 
Uro om den igangsatte affaldssortering breder sig da man ikke kan se fornuft i 
ordningen i sommerhusområderne. 
 
Der ses på Bornholmermodellen se bl.a. vores hjemmesiden som for øvrigt er 
fremsendt til kommunen for inspiration 
 
Der har været spørgsmål om fælles forsikring i de forskellige foreninger, 
Eks ved arbejde på fælles arealer som kræver en forsikring, når der laves fælles 
arbejde mm. 
 
 



 
Lokalplaner, jævnfør dagens indlæg. Der er to fra bestyrelsen der deltager ved 
kommunens møder og vi vil denne vej synliggøre hvilke tiltag Halsnæs har på 
tegnebrættet. 
 
Spildevandsplanen er der stadig spørgsmål til og det er foreningen meget 
deltagende I og følger sagen tæt og vil fremadrettet orientere via hjemmesiden 
 
Vi deltager i Grøntråd samarbejdet samt Nordkystens fremme hvor området også 
her følges tæt. Referaterne fra disse møder ligger på vores hjemmeside. 
 
Fritidshusejernes landsforening er også en forening vi deltager aktivt i og har 
løbende drøftelser med foreningen omkring forskellige områder herunder 
megasommerhuse og lokalplaner. 
 
Det er til stadighed vigtigt at fortælle hvad foreningens formål er og der arbejdes 
p.t på et skriv som skal udsendes til alle foreninger. Bestyrelsen vil til næste 
generalforsamling forslå at kontingentet sættes op til kr. 10,00 pr. medlem for at 
have noget kapital at arbejde med. 
 
Det opfordres at man får opdateret kontaktpersoner til 
Landliggersammenslutningen. For nuværende er det kommer 5 nye foreninger ind 
i fælles skabet. 
 
Bestyrelsen har ligeledes fulgt afgørelsen i Arresøgrøften og vandløb hvilket der 
løbende har været orienteret om. 
 
Formanden afsluttede med at takke bestyrelsen med det gode samarbejde, og en 
særlig tak Torben og OAK for deres arbejde i årene der er gået. 
 
Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål til beretningen. 
 
 
3.  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse: 
Kasseren fremlagde det reviderede regnskab som herefter blev godkendt 
 
 
4.  Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det  
     kommende regnskabsår: 
Budgettet blev gennemgået uden bemærkninger. 
  
 
5.  Behandling af indkomne forslag: 
Intet til dette punkt 
 
 
 



 
6.  Valg af formand.  Ib Thyge Christensen:  Genvalgt 
 
7.  Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
      
     Rene Sommer    Genvalgt 
     Henrik Stielau    Valgt 
     Søren Springer     Genvalgt 
    Jens Jørgen Lind    Valgt. 
 
8.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: 
     Birgitte Hansen Suppleant   Valgt 
  Suppleant   Ikke nogen emner/vakant
     
     
9.  Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant: 
     På valg er: 
     Stig Wessberg     Genvalgt 
     Ingen suppleant    Vakant 
 
 
 
 
 
     

10.  Eventuelt: 
OAK orienterede om kystsikring og der er store forskelle fra de. 
OAK orienterede om arbejdet i Grønt råd. 
OAK orienterede om at han stopper i foreningen, men vil han gerne øse ud af sin 
viden om hegnssyn mm, så brug ham gerne ved spørgsmål. 

 
Formanden sluttede med at takke alle fremmødte samt velkommen til Birgitte som 
ny suppleant og inviterede de fremmødte til smørrebrød. 

 
 
Referant. 
 
Rene Sommer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


