Grundejerforeningen
Havstokken
D.08-02-2013

Referat af bestyrelsesmøde d. 7-2-2013

Tilstede: Jens Abildgaard, Steen Clausen og som gæst havde vi inviteret Camilla Schwartz.

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.

Hovedvandsledninger og Kloakker.
Regnskab og budget.
Nabohjælp
Generalforsamling d. 28. februar.
1. Forslag til beretning?
2. Bestyrelsens forslag til kontingent 2014.
5. G/F’s Hjemmeside. Stig Bergmann er startet på G/F’s hjemmeside.
6. Eventuelt.

Ad 1: Hovedvandsledninger og Kloakker:
Den 2. jan. Sendte Steen på G/F’s vegne en forespørgsel om status på sagen til kommunen.
Allerede d. 3. jan. fik vi svar tilbage hvor de oplyste, at Forsyningsselskabet HOFOR arbejder med at
lave ensrettede retningslinjer for almen overtagelse af fællesprivate ledninger.
HOFOR oplyser, at de forventer at retningslinjerne er klar i marts 2013, hvorefter grundejerforeninger
kan søge om overtagelse. Forvaltningen har oplyst HOFOR om, at G/F Havstokken er interesseret i en
almen overtagelse.
Forvaltningen vil skrive ud til grundejerforeningerne, når retningslinjerne er klar.
Vi forventer, der indkaldes til et møde, hvor betingelserne for overtagelsen aftales.

Ad 2: Regnskab og budget:
Ruth Ørsholm har besluttet at stoppe som kasserer. Da Steen efterfølgende har søgt efter en afløser, har
Camilla Schwartz, Stokkemarkevej 11, meldt sig, og da Camilla er regnskabsuddannet, er hun et rigtig
godt emne, som bestyrelsen vil anbefale valgt på generalforsamlingen.
Vi havde derfor inviteret Camilla med som gæst til bestyrelsesmødet.
Det reviderede regnskab blev gennemgået, og det blev besluttet, at skrive nedenstående forklaring til
regnskabet:
Da kassereren Ruth Ørsholm desværre var blevet syg, og havde problemer med at klare G/F’s regnskab
aftalte Ruth Ørsholm og Steen Clausen, at Steen overtog regnskabet for 2012.
Ruth meddelte samtidig, hun ville stoppe som kasserer i G/F.
Steen overtog restanceopgørelsen fra 31.12.2011, samt bilag mv. for regnskabsåret 2012.
Desværre viste det sig, der var fejl i restanceopgørelsen pr. 31.12.2011, og det blev konstateret, der
manglede 5.844,05 kr.
Kassereren blev meget ulykkelig, da det blev oplyst hende. Hun har aldrig haft fejl i et regnskab før,
hverken som kasserer i G/F, eller i hendes erhvervsaktive liv, hvor hun havde mange regnskaber hvert
år, der altid passede på kr. og øre.
Da kassererens gamle PC med harddisk desværre var gået død, er der ingen mulighed for at undersøge
eller genskabe data fra tidligere regnskaber, så det - vi må konstatere er:
Der er flere muligheder for fejlen:
Det kan være en tidligere simpel regnefejl (Tastefejl), og da beløbet er lidt mærkeligt (844,05), er der
sandsynligvis også en regning på xx44,05 kr., der er forsvundet.
Eller ovenstående evt. kombineret med fejl i restancer eller evt. restancer, der så ikke er opkrævet.
De 5844,05 kr. er reguleret i regnskabet for 2012, og regnskabet er herefter revideret og godkendt af
G/F’s revisor.
Bestyrelsen anbefaler på generalforsamlingen under pkt. 3 ”Regnskab 2012 og Budget 2013”, at
generalforsamlingen godkender, det af revisoren, godkendte regnskab med regnefejlen.
Ad 3: Nabohjælp:
Vi startede vel egentlig med en slags ”Nabohjælp” for et par år siden efter generalforsamlingen havde
haft besøg af politiet, der orienterede om forebyggelse af indbrud, og G/F begyndte at sende opdaterede
medlemslister ud.
Nu er der kommet en hjemmeside, der er oprettet af ”Det kriminalpræventive råd” og Trygfonden”,
som bestyrelsen syntes ser rigtig fornuftig ud. Se link:
http://www.nabohjælp.dk/

Ad 4: Generalforsamlingen d. 28. feb.
1. Der var ikke yderligere forslag til beretning.
2. Bestyrelsen foreslår kontingent i 2014 på 1.500 kr.

Ad 5: G/F Hjemmeside:
Stig Bergmann er startet på hjemmesiden på en lidt speciel adresse på Google, og har forespurgt, om vi
ikke skulle reservere et ”Domæne navn” f.eks. G/F Havstokken. Det vil nok koste omkring 300 - 400
kr. pr år, men med de muligheder der ligger i en hjemmeside, vil bestyrelsen anbefale det..

Ad 6. Eventuelt:
Der har været nogle henvendelser om at flere biler kører for stærkt på Stokkemarkevej.
Hastigheden skal tilpasses forholdene, så bestyrelsen anbefaler at være opmærksom på hastigheden, og
evt. orientere gæster om problemet.
Friis har meddelt, han stopper som revisor.
Eventuelle medlemmer, som kunne tænke sig jobbet, bedes møde op på generalforsamlingen, hvor der
skal vælges en ny.

På bestyrelsens vegne

Steen Clausen.

