Bestyrelsens beretning 2018/2019

Maj 2019

Bestyrelsens arbejde året 2018/2019
Årets arbejde i hovedtræk:
- Lokalplan for området og dens vedtagelse
- Opkrævninger og restancer til foreningen
- Driftsopgaver herunder dræn
- Mægler henvendelser
I perioden 2018/2019 har bestyrelsens indsats været koncentreret om lokalplansarbejdet med henblik på
en endelig vedtagelse af lokalplan for vores område. Dette har haft betydning for, at der ikke er igangsat
andre initiativer i området i år, viljen har været der, men ikke ressourcerne.
Der er derfor også mange spændende opgaver i vente for næste bestyrelses periode. Vi skal have indhentet
tilbud på asfaltering af vores veje, fartregulerende foranstaltninger og evt. indstille til kantafstivning af
hjørner. De mange byggearbejder i området er desværre hårde for vores veje. Derudover har vi stadig
ambition om at gøre mere for fællesskabet i området i form af fællearrangementer for foreningen. Vi er
overbeviste om, at det fremmer det gode naboskab, at vi kommer hinanden ved.
Lokalplan
Årets store tidssluger har været vedtagelsen af vores lokalplan. I august 2018 afholdte vi en ekstra ordinær
generalforsamling, hvor vi stemte om støtte til det foreliggende lokalplansforslag af 18. august 2019. Det
blev med stort stemmeflertal besluttet at støtte forslaget.
Siden har forslaget været i offentlig høring og lokalplan for vores område er blevet endelig vedtaget 19.
marts 2019.
Til information for nye medlemmer, har foreningen siden generalforsamlingen i 2015 arbejdet aktivt for at
få erstattet foreningens mange servitutter men en lokalplan for området.
Resultatet af vores arbejde har nu båret frugt. I februar 2016 sendte vi ansøgning til kommunen om at
opstarte lokalplan for området. Fra en ret passiv indsat det første år meldte kommunen sig på banen i løbet
af 2017 og arbejdet tog rigtig fat med arbejdsgrupper i foreningen og en række interne høringer og
borgermøder i 2017 og 2018 frem til den endelige vedtagelse af forslaget i marts d.å.
Servitutteksterne er væsentligt reduceret og det er alene forhold som ikke kunne optages eller erstattes af
nye moderniserede bestemmelser i lokalplanen, der fortsat er gældende. Ligesom foreningen er blevet
påtaleberettiget på de servituttekster, hvor det før kun var kommunen.
Fortsat gældende tekster er:
-

Krav om medlemspligt i grundejerforeningen
Beplantnings regulerende bestemmelser for området omkring Tårnbakken
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Lokalplanen og en oversigt over hvilke servitut bestemmelser, der fortsat er gældende i dit område vil
komme til at fremgå af hjemmesiden.

Betalinger
Det positive budskab er, at det er lykkedes at få opkrævet alle restancer for tidligere år.
Samtidig må vi desværre sande, at vi bruger uendelig meget tid på at spore indbetalinger, der ikke er
tilmeldt betalingsservice samt rykke for indbetaling. Ligesom manglende meddelelse om adresseændring
betyder, at opkrævningerne ikke når frem. Nærværende betyder også, at vores bogholder har valgt at
trække sig fra og med december 2019. Da honoraret ikke står mål med den store indsats, der er forbundet
med opkrævning af restancerne.
Vi søger derfor en ny bogholder pr 1. januar 2020.
Derfor af hensyn til foreningens økonomi, og for at holde vores udgifter til bogholderi nede:
TILMELD JER BETALINGSSERVICE. Vi har svært ved at se modviljen, men situationen er den, at det koster
foreningen tid og penge og dermed også jer. Og det er ikke rimeligt for de øvrige medlemmer.
Husk, også at oplyse jeres nye adresse i forbindelse med flytning/tilflytning til området, da vi ikke får
automatisk besked hero.

Driftsopgaver - dræn
Vi har haft problemer med drænet fra Tårnbakken til Bjørnedalen, og det har givet vand problemer på flere
matrikler. Problemet har dels været forårsaget af et ødelagt dræn på en matrikel, men også et tilstoppet
dræn.
Bestyrelsen har været i dialog med de berørte grundejere og besigtiget området. Vi har jf. varsling forsøgt
at kortlægge dræn og brønde. Desværre var det meget få af brøndene som var til at finde. Derfor har vi haft
Helsinge kloakservice til at spule og kortlægge brøndene.
Derudover er der udskiftet brønddæksler, som har været knækket og brøndene er oprenset i fællesarealer.
Der er lagt drænkort ud for det berørte område, Bjørnedalen, på vores hjemmeside.
Bemærk, at drænet afvander alt vores vand fra højtliggende områder på Tårnbakken m.fl. til mosen og via
dræn under ejendommene fra Bjørnemosevej via Lundvangen til de bagvedliggende markområder i tilfælde
af vandet stiger i mosen.
Derfor må dræn/drænbrønde på egen grund ikke nedlægges, da det skaber overfladevandsproblemer for
andre i området. Brønde skal være tilgængelige for inspektion.
Det er grundejer selv som drifter og vedligeholder dræn på egen grund. Grundejerforeningen vedligeholder
og drifter dræn i fællesområder omkring mosen og vej.
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Andet
Ved sidste generalforsamling udtrådte vores mangeårige næstformand og IT administrator Gitte Björk, det
har været et stort tab. Det har desværre været en større udfordring for bestyrelsen og vi må indrømme, at
det er en opgave, som vi har brugt mere tid på en forventet. Vores næstformand har overtaget posten som
IT ansvarlig. Vi er stadig ved at finde vores ben her. Tak for jeres tålmodighed.
Som I kan læse af nærværende har mange af bestyrelsens opgaver været på stedet i år eller forbundet med
lokalplanen, der har derfor ikke været afholdt mere end 2 bestyrelsesmøder. Øvrige forhold er klaret pr
telefon.
Derudover har bestyrelsen behandlet henvendelser fra medlemmer og ejendomsmæglere i forbindelse
med salg i området.
Der har i regnskabsperioden 2018/2019 ikke meddelt byggesager til bestyrelsen, som skulle behandles i
forhold til servitut overskridelser.
I forbindelse med leverancer med store lastbiler fx i forbindelse med byggesager, oplever vi, at vores veje
ikke er bygget til den slags tung trafik. Vi har været i dialog med ejer på en byggesag, og vedkommende vil
forestå reparation af asfalt ved Bjørnemosevej 21.
Der har været 12 ejerskifter siden sidste generalforsamling.
Velkommen til de nye ejere.

Overholdelse af deklarationer og husorden
Bestyrelsens fokus i år har været på endelig vedtagelse af lokalplanen, derfor har der i år ikke været
gennemgang af beplantningsoverskridelser mv. Vi er af den overbevisning, at I alle selvfølgelig er
opmærksomme på at følge det fælles regelsæt, der gælder for området.
Deklarationerne og vores ordensreglement er et sæt fælles spilleregler. De er med til for at tilvejebringe et
fælles fundament for en god og ordentlig sameksistens. Når vi ikke overholder dem, handler vi egoistisk
uden hensyn til de øvrige medlemmer.
DERFOR EN APPEL TIL AT ORDENSREGLEMENT OG DEKLARATIONER EFTERLEVES.
HUSK NU, at
-

kun levende hegn i skel er tilladt
trimme beplantning i skel og mod vej
larmende maskiner kun må anvendes inden for de tilladte tidspunkter
det kun er tilladt at holde hund og kat
parkering i rabatter og bådeoplag er kun tilladt undtagelsesvis i korte perioder ved større gæstebud
overholde servitutter og lokalplan
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Der er pt. 4 ejendomme til salg i området.
-

Lundevangen 32
Avlegårdsvej 1
Tårnstien 4 og 12

Forslag til opgaver i 2019/2020
-

indhente tilbud på asfaltering og reparation
nye interne vejskilte
forslag til trafikregulerende foranstaltninger
fællesarrangementer, loppemarked, vejfest eller andet…
ny bogholder
opdatering af hjemmeside struktur
Legeplads på fællesområdet
evt. gøre noget ved vores rekreative områder, fx blotlægning af mosen, som der har været forslag
om
hjertestarter

Er der nogen af nærværende opgaver, som du tænker lige er dig, så er vi meget åbne for nye kræfter i
bestyrelsen eller hurtig arbejdende udvalg under denne.

Vi ser frem til at se jer på generalforsamlingen den 16. juni 2019, kl. 10 i Vejby forsamlingshus.

Bestyrelsen 21. maj 2019
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21-05-2019

Avlegård grundejerforening
161 parceller

Regnskab 2018/2019

alle tal inkl. moms

Budget
2018/2019

Udgifter
Porto & gebyrer
Kontor artikler
Generalforsamling
Ekstraordinærgeneralforsamling, høringsmøder lokalplan
Bestyrelsesmøder & lokalplansmøder
Bogholder 1)
Diverse web. Mv
bestyrelsesansvarsforsikring
Rågivning
Græsslåning
Anden vedligholdelse
Lokalplan, lokalplansrådgiver, landinspektører, udarb. Af kortbilag mv.
Hensættelser til vejrep
"Vejfond"Hensættelser til asfaltering af ve 2017/2018
Diverse web, fællesarrangement, udforudsete mv

2.500,00
1.500
5.000
7.000
5.000
3.500
500
2.000
5.000
25.000
20.000
25.000

Indtægter
Kontingent
Kontingenter tidl. År
Beløb inklusiv moms

Total boliger

Overskud

Regnskab
2018/2019
2.190,62
5.099,85
2.277,00
2.293,86
7.000,00
303,00
2.104,83
12.000,00

102.000

33.269,16

161.000

161.000,00

161.000

161.000,00

59.000

127.730,84

Note 1) - ved en fejl blev udgiften for bogholder assistance for regnskabsåret 2017/2018 ikke posteret korrekt sidste år, alene udgift til
bogholder som var aftrådt ved årets udgang var bogført, mens ny bogholder ikke var bogført, som udgift. Denne fejl rettes op i år.
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21-05-2019

Balance

31-03-2019

Aktiver:
Indestående i Danske Bank

552.411,52

Aktiver i alt

552.411,52

Passiver:
Egenkapital pr. 01-04-2018
Regulering af egenkapital
Årets resultat
Egenkapital pr. 31-03-2019

420.430,68
750,00
127.730,84
548.911,52

Skyldig omkostning til bogholder

3.500,00

Passiver i alt

552.411,52
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Budget 2019/2020

Avlegård grundejerforening
161 parceller

Tekst

Fordelingstal

Udkast til GF 2019
Budget forslag 2019/20 21. maj 2019
kontingent

Kontingent 2019/20

161 stk

1000

kontingent 2018/19

161 stk

1000

kontingent 2017/18

161 stk

1000

alle tal inkl. moms

Budget
2018/2019

Udgifter
Porto & gebyrer
Kontor artikler
Generalforsamling
Ekstraordinærgeneralforsamling vedr. fx veje
Bestyrelsesmøder
Bogholder inkl. overgang
Diverse web. Mv
bestyrelsesansvarsforsikring
Rågivning
Græsslåning
Anden vedligholdelse
Lokalplan, lokalplansrådgiver, landinspektører, udarb. Af kortbilag mv.
Diverse fællesarrangement, udforudsete mv

2.500,00
1.500
5.000
7.000
5.000
3.500
500
2.000
5.000
25.000
20.000
25.000

Indtægter
Kontingent
Gebyr? - afklares
Kontingenter tidl. År
Beløb inklusiv moms

Total boliger

Overskud
Asfaltering Tårnbakken + Tårnuglevej (tilbud)
Asfaltering anslået år 2020 - 5% stigning pr. år
Indestående

2014
2020

415.500
557.809
552.412

Regnskab
2018/2019

Budget
2019/2020

2.190,62

2.500

5.099,85
2.277,00
2.293,86
7.000,00
303,00
2.104,83

102.000

33.269

6.000
3.000
3.000
5.000
500
2.300
5.000
25.000
30.000
0
10.000
92.300

161.000

161.000

161.000

161.000

161.000

161.000

59.000

127.731

68.700

12.000,00

