
Referat af ordinær generalforsamling 
mandag den 30. august 2021 kl. 18.00  

i Hollænderhallen, Halvejen, 2791 Dragør  
Dagsorden  
  
1. Valg af dirigent.  
Jens Duus valgt til dirigent. Duus erklærede generalforsamling lovligt indkaldt. 
 
2. Godkendelse af dagsordenen. 
Beretning og årsregnskab er for 2020 og ikke som skrevet 2021. 
Fremmødte: 120 til stede, fuldmagter 14. Fremmøde ikke stort nok til 
vedtægtsændringer. Ekstraordinær generalforsamling 13. september. 
  
3. Bestyrelsens skriftlige beretning – vedlagt.  
 
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2021 – vedlagt.  
Lars Bastholm gennemgik årsregnskabet for 2020. Ingen kommentarer. 
 
5. Indkomne forslag:  
 
5.1  Bestyrelsen –  
Godkendelse af fase 2 i helhedsplanen for fællesarealerne. (500000 kroner 
omfattende ny legeplads).  
Hanne Olsen har et forslag til at projektet stilles i bero, så dette skal tænkes ind i 
forslaget.  
Nicklas fremlagde fase 2 i helhedsplanen.  
Hanne Olsen fremlagde sit forslag om at fase 2 skal stilles bero indtil fase 1 endeligt 
færdiggøres og der ligger et endeligt regnskab.  
Spørgsmål om der ligger et regnskab for fase 1. Spørgsmål om vedligeholdelse af ny 
legeplads/aktivitetsplads både økonomisk og oprydning. 
 
Afstemning om fase 2 i bero. 9 for og stort flertal imod. 
 
Afstemning om fase 2 skal iværksættes: Overvældende flertal for.  
 
Afstemning om forslag fra bestyrelsen om forhøjelse af indmeldelsesgebyr til 
10000.-:      
 
Først debat for og imod. Per fremsatte ændringsforslag om 5000.- 



 
Afstemning 
Forslag om 10000.-:   52 for  65 imod 
Forslag om 5000.-: 97 for 26 imod forslaget er vedtaget. 
 
Forslag om ændring af byggevedtægter. 
Motivation for at begrænse byggeri i sommermånederne (juni, juli, august).  
Forslaget er faldet.  
 
Forslag om gebyr for manglende vandaflæsning. 
Bestyrelsen motiverede forslaget.  
Forslaget vedtaget med overvældende flertal 
 
Forslag om digital indkaldelse. 
Bestyrelsen motiverede forslaget.  
Forslaget vedtaget med kvalificeret flertal. 
 
Forslag om ikke at larme med motoriserede haveredskaber.  
Forslaget er faldet, da der ikke var kvalificeret flertal. 

 
 

5.2  Fra medlemmer. 
Hanne Olsens forslag blev behandlet under 5.1 
  
6. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2021 - vedlagt.  
Randi fremlagde budgettet. Budgettet blev vedtaget. 
 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:  
 
7.1 Valg af formand for en 2-årig periode. Nicklas Kjærsvold genopstiller gerne  
Nicklas genvalgt. 
 
7.2 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:  

Bestyrelsesmedlem Henrik Langemark genopstiller gerne  
Genvalgt 
Bestyrelsesmedlem Lisbeth Svalling genopstiller gerne   
Genvalgt 
Bestyrelsesmedlem Søren Adamsen genopstiller gerne 
Genvalgt 



   
Valg af (max) 3 suppleanter for en 1-årig periode  
Adi Norsell genopstiller gerne  
Genvalgt 
Per Andersen genopstiller gerne  
Genvalgt 
Lone Wærling, Birkestien 6 
Valgt 
 
 

7.3  Valg af 1 intern revisor for en 2-årig periode  
Kenneth Christensen Fyrrestien 6 
 

8. Eventuelt.  
Opfordring til at køre pænt på vejene. Der er en del haveejere, der er generet af 
trafik. 
Bestyrelsen henviser til, at samtlige trailere, der står på fællesarealet bliver flyttet 
hjem i egen have. Dette skal ske inden sæsonstart 2022. 
  
  
  

  
For referat Søren 

  
 


