
 Bestyrelsen for Hintzehovgaard Grundejerforening 

 
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 16. marts 2023 kl. 16.30-18.00 i Dronningmøllehuset. 

 

Mødedeltagere: Jan-Ole Hansen  

  Elle Laursen  

  Maria Møller  

  Erik Andersson  

  Marianne Carstensen  

  Karina Holm, Referent 

 

 

Referatet fra sidste møde (den 8. februar 2023) blev godkendt. Der udestår et spørgsmål om 

antallet af medlemmer og det tages op på næste bestyrelsesmøde. Erik sender gamle 

regnskaber, hvor antallet er nævnt, til Elle og punktet tages op på næste møde. 

 

Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt inkl. de tilføjelser der var kommet på mail.  

 

Status på Økonomi – foreløbigt årsregnskab i forhold til budget 

Der har været en kutymeregel om at dele omkostninger mellem grundejerforeningen og 

Vejkontoen. Der var et spørgsmål om hvorfor vi skulle overføre beløb til Vejkontoen. Der 

bliver udarbejdet to regnskaber – ét for grundejerforeningen og ét for Vejkontoen. Da det er 

grundejerforeningen, der administrerer vejene, skal vejkontoen bidrage med at få vejene 

administreret. Der overføres 33% fra Vejkontoen. 

 

Jan Pedersen mangler at indsende regninger, som kan komme med i årsregnskabet. 

Kommunikationen skal gå via Erik, som også fortæller Elle hvordan fordelingen mellem 

grundejerforeningen og Vejkontoen skal ske.  

 

Elle havde undersøgt skattereglerne vedr. udbetaling af bestyrelsesgodtgørelse. Derefter 

ønskede Jan-Ole sin godtgørelse nedsat til 3.950 kr. Marianne og Karina deler 

sekretærfunktionen, dvs. kr. 3.000 til hver og Erik har vejfunktionen dvs. kr. 3.950. Elle og 

Maria ønsker ikke udbetalt godtgørelse. Beløbene udbetales i dette regnskabsår. 

 

Elle taler med revisor om tidspunkt for overførsel til vejkontoen. 

 

Betalingsservice er ind imellem besværligt. Det bliver forhåbentlig bedre når vi begynder at 

bruge ForeningLet til regnskab. 

 

Elle har gjort et stort stykke arbejde for at inddrive restancer. Der er nu kun tre grundejere i 

restance, de to med bidrag for 2022. Elle tager kontakt til dem. 

 



 

Hjertestarter  

Rækkehusene har spurgt om vi vil have en andel i deres hjertestarter og dermed dele 

udgifterne med dem. Hvis vi skal have en andel i en hjertestarter, foreslås den placeret 

centralt på midt på sanglærkevej. Den kræver strømforsyning. Og der skal eventuelt udpeges 

nogle hjerteløbere. Spørgsmålet tages op på generalforsamlingen. 

 

 

Veje og fællesarealer 

Der kommer en revision af LER – LER2 (placering af alle slags ledninger i jorden) og det er 

vigtigt, at vi får registreret vores ledninger i systemet via de gamle tegninger. Ledninger skal 

registreres da entreprenører, der skal grave, skal have gravetilladelse. Hvis ledningerne bliver 

gravet over ifm. gravearbejde og vi ikke har fået registreret dem i LER2, skal 

grundejerforeningen betale udgiften. Vi har modtaget et tilbud fra Hartvig Consult på 

registrering af vores ledninger på kr. 34.425. Årlig udgift udgør kr. 9.375 inkl. moms. Udgiften 

blev godkendt.  

 

Da Erik forhandlede aftalen om LER2, blev der også forhandlet Klima og skybrudsscreening, 

en rapport som Hartvig Consult havde udarbejdet uden vi havde bestilt den. Det får vi med 

for kr. 4.000 + moms, hvilket er meget billigt. Erik beder om at få fakturaen i marts måned. 

Beløbet vedrører Vejkontoen.  

 

Vejsynsrapporten omfatter grundejerforeningens veje. Jan-Ole og Erik kommer med et oplæg 

til bestyrelsen og punktet skal behandles på generalforsamlingen. 

 

Jan Pedersen er i gang med beskæring og beplantning på fællesarealerne. Erik beder Jan 

Pedersen om en regning som kan betales i dette regnskabsår. 

 

Indkøb af bænke 

Maria har indhentet tilbud på indkøb af bænke til fællesarealet. Bestyrelsen ville gerne have 

nogle muligheder at vælge imellem og bad om lidt flere forslag på en mere enkel og billigere 

model. 

 

Kontrakt med Gartner Jan Pedersen 

Punktet udsættes til næste møde 

 

Adgang til tidligere referater fra Generalforsamlinger og Bestyrelsesmøder 

Punktet udsættes til næste møde 

 

Hegn på å-sti 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

Status på hjemmeside 

Punktet udsættes til næste møde. 



Indkomne e-mails/sager 

Mail modtaget fra et medlem om Ørnevej 2 - teleskab på Kragevej 2. Sagen drøftes på næste 

møde. 

 

Bestyrelsen har modtaget forslag/spørgsmål til generalforsamlingen fra et andet medlem. Elle 

sender en mail til medlemmet og besvarer spørgsmålene. 

 

Planlægning af generalforsamling 

Generalforsamling 2023 afholdes 11. juni 2023 kl. 10.00 i Dronningmøllehuset. 

 

Ann Poulsen, som vi tidligere har brugt, er referent og advokat Sofus Borch Schaufuss, 

Gilleleje, er dirigent. Marianne sender mail ud til alle grundejere om tid og sted for 

generalforsamlingen og sætter en meddelelse i udhængsskabet. 

 

Næste bestyrelsesmøder 

De næste bestyrelsesmøder er aftalt til: 

 

Onsdag 19. april kl. 15. 30 – 17.45 

Onsdag 10. maj kl. 15.30 – 17.45 

 


