
Grundejerforeningen Reedtzholm.
Referat af ordinær generalforsamling 2015, søndag den 17. maj 2015,  
Karrebæksminde.

1. 
Valg af 
stemme-
tællere

Den konstituerede formand Jørgen Bøchmann bød velkommen med en 
særlig velkomst til nye medlemmer. 
Der skulle til en start vælges tre stemmetællere. Det blev 
S. Nørby, Rhv 151, M. Christensen Rhv 150,  samt V. Andersen, Rhv 41.

2. 
Valg af 
dirigent

Bestyrelsen foreslog Peder Sass til dirigent. Valget blev tiltrådt af 
forsamlingen. 
Dirigenten takkede for valget og erklærede, at generalforsamlingen 2015 
var indkaldt med det lovlige varsel og derpå, at der var fremmødt 43 
medlemmer med 13 godkendte fuldmagter, i alt 56 stemmeberettigede. 
Derpå bad dirigenten om at forsamlingen kunne tiltræde den udsendte 
dagsorden, der er i overensstemmelse med den lovlige dagsorden. 
Forsamlingen havde ingen bemærkninger

3. 
Valg af 
referent

Bestyrelsens sekretær Agnete Munck blev valgt til referent. 



4. 
Bestyrelse
ns 
beretning.

Dirigenten gav derefter ordet til den konstituerede formand Jørgen 
Bøchmann for forelæggelsen af bestyrelsens mundtlige beretning.
Den mundtlige beretning supplerer den skriftlige beretning, og den 
konstituerede formand havde følgende supplerende bemærkninger:

For 50 års siden blev vores udstykning udstykket fra Reedtzholmgården, så 
det kan være naturligt at starte beretningen her.
Der skal udstykkes 6 nye sommerhuse fra Reedtzholmgården; disse 
sommerhuse skal indgå i grundejerforeningen Reedtzholm som medlemmer 
sammen med deres egen grundejerforening. Ingen af disse grunde er solgt 
endnu. 
Reedtzholmgården har indgået et forlig omkring en gammel sag om gårdens 
vej-ret på 3.500 kr. Vi har betalt 1000 kr. for tilbageførelse af  en sten, der 
uretmæssigt var fjernet af Reedtzholmgården. 

Molokkerne—hvorfor er der lagt sten ud for molokkerne, når der forlanges 
græsarmering andre steder? Svaret er, at de store lastbiler, der henter affald, 
ville køre en græsarmering ned. Dertil kommer at evt. glas, der er gået itu, 
nemmere kan fjernes, når der er sten frem for græs-armering ved 
molokkerne.
-  Det er i øvrigt beklageligt, at der bliver stillet affald ved molokkerne. 
Kommunen har foreslået   som en forsøgsordning, at vi går med i et projekt, 
hvor der nedgraves eller opsættes en container i nærheden af molokkerne, 
hvortil vi selv kan bringe affald i vinterperioden. Grunden er angiveligt 
opkørte veje i vinter-halvåret. 
Set fra bestyrelsens side er forslaget et forsøg på kommunal kassetænkning

133 sagen er nu til bestyrelsens tilfredshed afsluttet.

Omkring båd på fællesareal, så har vi modtaget et tilbud om forlig om 
betaling af  5.000 kr.  Bestyrelsen accepterer ikke tilbuddet, da bestyrelsen 
er af den opfattelse, at bådejer skal betale det samlede beløb for opbevaring 
af båden. Bestyrelsen har kommet med et forslag om at bådejerne erlægger 
betalingen af den fulde omkostning til transport og opbevaring,  hvilket 
udgør ca. 15.000 kr., medens hver part betaler respektive 
sagsomkostninger. Sagen afgøres ved retten i slutningen af juni måned.

Parcel med stort oplæg af diverse materialer:  Næstved Kommunes 
forvaltning vurderer i den kommende uge, om der skal gives et påbud.  

Når en parcel sættes til salg, vurderer bestyrelsen, om der er ”hængepartier” 
omkring bevoksning eller skel, som bør rettes op. I givet fald meddeles 
dette til ejer og ejendomsmægleren.
I to tilfælde har ejere overtaget parceller, hvor bestyrelsen har henvendt sig 



5. 
Revideret  
regnskab

Dirigenten gav ordet efterfølgende til foreningens kasserer Bjørn Terkelsen, 
der fremlagde regnskabet for 2014 i henhold til det udsendte regnskab. 
Regnskabet for 2014 blev sat til debat.
Konstitueret formand ønsker, at det bliver ført til referat at betalingen fra 
Reedtzholmgårdens vejret  på 3.500 kr. er ført som kontingentindtægt for 
2014. 

Derpå var der pause.
RhV 181:  Hvad er omkostningerne til Fritidshusejernes Landsforening, de 
siger der er behov for kapitaltilskud. Hvad er det vi betaler for? Hvad koster 
medlemsskabet?
Sekretæren: Jeg mener at det er steget til 25 kr. pr. medlem i de respektive 
foreninger.

RHV 99: Jeg synes man kan overveje medlemsskabet.

Dirigent: Det ville være nærliggende at tage emnet om FL medlemskab op 
på næste generalforsamling.
RvH 121: Hvad er de 68.000 kr. under diverse udgifter brugt til?  
RhV 145: Med på næste års dagsorden, om det medlemskab af FL.  Diverse 
udgifter bør kaldes uforudsete udgifter. Det siger jeg hvert år.

Kasserer: Under diverse er der opbevaring af båd, kørsel til møder til   
bestyrelsesmedlem, fjernelse   af hybenroser, udgifter til konsulentbistand og 
hegnssyn.

Dirigent: Man kan uddybe regnskabet med noter.
RhV 20: Hvor stor en post er advokater for 2015 og hvor stor er posten for 
2016. 
Kasserer: Advokat-bistand for 2015 har vi ikke beløb på nu, advokat  for 

2016: 20.000 kr. 
Dirigenten satte derpå regnskabet  til godkendelse af forsamlingen.
Regnskabet blev godkendt. 



6. 
Forslag 
fra besty-
relsen

Den konstituerede formand: Forslag om grusbunker ved vendepladser blev 
fremlagt som forslag til denne generalforsamling. Det blev vedtaget på 
sidste års generalforsamling.
RhV 99: Hvad vil det koste?
Kasserer: Det er ikke fastlagt endnu.
Dirigenten satte derpå forslaget til afstemning, og forslaget blev godkendt.

7. 
Forslag 
fra med-
lemmer

Dirigenten stiller forslag fra medlemmerne til debat.
RhV 76: Forslag fremsendt fra Bjørn og Birgit Terkelsen. 

Dirigenten foreslår at følgende vedtages: 
”Det henstilles bestyrelsen at man undersøger mulighederne for hvad der 
kan gøres for at afhjælpe problemerne der er opstået som følge af den 
øgede nedbørsmængde, der er kommet i de seneste år. Bestyrelsen kommer 
med en redegørelse til næste generalforsamling.”

RhV 99: Forslaget dækker fælles problem. Tiltræder dirigentens forslag.
RhV 181: Emner er ikke kun relateret til forslagsstillerne. Men lige her har 
forslagsstillerne undladt at tage hensyn til terrænet. Der mangler dræn 
rundt om huset. Man kan ikke efterfølgende komme og bede om penge til 
det. Det vil skabe præcedens for andre medlemmer der kan komme med 
lignende krav. Jeg mener, at forslaget fra RhV 76 skal afvises.

Rhv 76: Jeg trækker forslaget til fordel for dirigentens forslag.
Dirigentens forslag vedtages.

8. Budget 
for 2016

Dirigenten giver ordet til kasserer til fremlæggelse af budget for 2016. 
Kontingentet blev godkendt. Det er uændret.
RhV 181: Hvad dækker over forsikringen?
Kasserer: Det er en bestyrelsesansvarsforsikring samt en 
erhvervsansvarsforsikring.

Budget: Budgettet for 2016 sattes til afstemning og blev vedtaget. 



9. 
Valg til 
bestyrelse
n

Derefter går generalforsamlingen over til valg. 
Første valg er valg til formand.
Konstitueret formand Jørgen Bøchman ønsker ikke at opstille.
RhV 99: Det er noget nær en katastrofe at Jørgen ikke vil fortsætte. 
RhV 181: Synes at formanden bør fortsætte.
Konstitueret formand: Ønsker ikke at fortsætte.
Dirigenten: Vil formanden fortsætte et år til? 
Kassereren meddeler at han trækker sig med omgående virkning. 

Dirigenten foreslog derpå en pause på ti minutter. 
Efter pause genoptages mødet. 
Dirigenten henstiller til konstitueret formand og kasserer om at søge mod 
hinanden.
RhV 145: Man må kunne samarbejde og forlige diverse uenigheder. Vi må 
være solidariske med hinanden og søge løsninger. 

Jørgen Bøchmann:  Er  indstillet på at finde en løsning.  
Jørgen Bøchmann: Vil gerne fortsætte 1 år hvis der overholdes trufne 
beslutninger, og ydes en større indsats i bestyrelsesarbejdet.
Dirigenten: Jørgen Bøchmann er indstillet på at være formand for 1 år.
Kasserer indvilger i at fortsætte som kasserer.

Jørgen Bøchmann er valgt for 1 år som formand. 

Valg til et bestyrelsesmedlem:  
Bent Jørgensen, RhV 146  er valgt for to år.
1 bestyrelsesmedlem: Agnete Munck, RhV 122,  valgt for to år. 

10. 
Valg af to 
bestyr.-
suppleant

RhV 117 John Jørgensen
RhV  103 Leif   Rasmussen
blev valgt som bestyrelsessuppleanter for 1 år.

11. Valg 
af to 
revisorer

RhV  70 Mogens Nielsen
Rhv 121 Susanne Parbst  blev valgt som revisorer for 1 år.



12 Valg af 
revisor-
suppleant

Revisorsuppleant: RhV 175 Finn Meding for 1 år.

Derpå tog formanden ordet og takkede den afgående formand Claus 
Carstensen for godt samarbejde og en stor indsats som formand. Han 
takkede endvidere dirigent Peder Sass for en god ledelse af  
generalforsamlingen samt en god gennemførelse af den. 
Til sidst takkede formanden forsamlingen for en vel gennemført 
generalforsamling.                                                          

Brønshøj, den 18. maj 2015 

Dirigent:                                                           referent:

Peder Sass                                                            Agnete Munck


