
Grundejerforeningen INGERSHØJ 

Referat generalforsamling 2021 

Mødedato: 19.6.2021 

Sted: Eskebjerg Forsamlingshus, Nyløkkevej 2 

Eskebjerg 

Fremmødte stemmeberettigede parceller: 26 

Fuldmagt: 1 

Referent: Lone Darré 

 

Valg af dirigent og 

Stemmetællere Torben Karens Mindevej 46 blev valgt til dirigent. 

  Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen jf. grundejerforeningens 

  Vedtægter var lovligt indkaldt. 

  Der var ikke behov for valg af stemmetællere. 

 

  Formanden orienterede de fremmødte om den udsendte skriftlige beretning. 

  Bl.a. Vi har nu hjertestartere, vi er godt dækket ind, de har heldigvis ikke være 

  i brug endnu. Vi har også fået fibernet i området, der har været tilbud om at 

  slutte sig til uden beregning.                               

  Vi har i perioden fået 48 nye sommerhusejere og dermed noget mere liv. 

  Vi har Giga Host som mail udbyder, dette har ikke været uden problemer, når 

  vi skulle sende ud til alle, kunne vi enten ikke sende, eller det endte i spam hos 

  modtageren. Dette er nu løst ved at meddele Giga Host når vi sender store 

  filer.  

I budgettet for 2020 er afsat penge til nyt regnskabsprogram, Foreningen Let    

der bruges af  bl.a. Kaldred 67 med stor succes. Et program hvor der er 

mulighed, for support samt kursus. 

  Derudover er der afsat penge til en PC, så man ikke skal bruge sin private. 

  Formanden sluttede med at takke den øvrige bestyrelse og ønske god vind til 

  den nye. 

  Fra salen kom følgende spørgsmål og kommentarer til beretningen. 

Ingershøjvej 13 Har foretaget en grundig undersøgelse af: 



  Chikaner skal ikke godkendes af kommunen, men kommunen skal underrettes 

  når de er etableret.  Opsætning af skilte med legende børn, extra støvbinding 

  af Ingershøjvej. Evt opsætning af skilte med Max 20 Km i timen. 

  Disse er forslag der ikke kan behandles. da de skulle have været afgivet inden 

  1. februar, er gode emner til den nye bestyrelse. 

Elmevej 3  Oplyser at chikaner skal godkendes af Politiet, Kaldred 67 har haft problemer 

  med kommunen omkring deres chikaner, som kommunen ønsker fjernet. 

Ahorn Alle 6  Der køres for stærkt, chikane ikke særlig effektivt, den nye bestyrelse        

  opfordres til at undersøge hos Kalundborg Kommune, om muligheden for 

  chikaner på Tørvemosevej.    

Karens Mindevej 44 Foreslog at undersøge hos Politiet om fartmåling. 

Karens Mindevej 35 Problemer med godkendelse af chikaner, kan hænge sammen med, at  

                           området er skiftet fra landzone til byzone.       

 

  Beretningen enstemmig vedtaget. 

 

 Forelæggelse af det reviderede regnskab, til godkendelse 

 

Gyvel vej 12  Det er svært at godkende regnskab med fejl. 

  Regnskab for 2019: 

  Kr. 1800,00 bogført på forkert konto (kontingent fra tidligere år. 

  Regnskab 2020 

  Kontingent stemmer ikke med faktisk beløb. 

Kasserer Det har været et vanskeligt år, med 60 medlemmer der ikke har betalt, så et 

bogførte kontingent, er ikke renset for diverse tillæg på fx manglende 

indbetaling etc. Dette er en fejl som vi beklager. Det har dog ingen indflydelse 

på resultatet. 

 

Gyvelvej 12  Der står forkert dato på budget for 2021 

Formand  Det er desværre en tastefejl. 

  Bestyrelsen beklager disse fejl, som et nyt regnskabsprogram vil kunne gøre 

  op med. 

  Regnskab godkendes med 

  1 stemme i mod samt 7 undlader at stemme. 



Budget 2021 ved Helle Reinholt  

Der er afsat stort beløb til nyt system f.eks. Foreningen Let, med mulighed for 

at opkræve via bank, samt at indbetalinger registreres automatisk.               

Startomkostningerne er store til diverse kurser, opsætning etc. 

Stor udgift til reparation af Tørvemosevej venter i en ikke så fjern fremtid. 

Fyrretræer ved Kaldredvej har det ikke godt, de rådner indefra. Stor udgift til 

fældning samt genplantning. 

Honorar – Kontingent – Indskud – Godtgørelse forbliver uændret 

 

Budget for 2021 godkendt 

 

Valg af kasserer: 

Birgit Beck Simonsen Karens Mindevej 44 

Valg af formad: 

Det var ikke muligt at vælge en formand, der indkaldes til ekstra ordinær 

generalforsamling af ny bestyrelse 

 

  Valg 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

  Klaus Lykkebæk Lindestien 1+3 

  Hanne Hede Gyvelvej 13 

 

  Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år: 

  Eric Petersen blev genvalgt 

 

  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: 

  Pernille Jensen Mælkevej 7 

  Anders Larsen Ingershøjvej 13 

 

  Valg af 2 revisorer og 1 suppleant: 

  Per K. Nielsen Elmevej 3 blev genvalgt 

  Det var ikke muligt at vælge endnu en revisor samt suppleant, disse vælges på 

  den ekstra ordinære generalforsamling. 



Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 25. september 2021, med følgende dagsorden: 

 

 Valg af formand for 1 år 

 Valg af revisor for 1 år 

 Valg af revisorsuppleant for 1 år. 

 

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden, og ønskede fortsat god dag. 


