
 
 

Referat af Lundehøj Grundejerforenings årlige generalforsamling lørdag d. 7/5 2022  
kl. 10.00 på Sankt Helene Centret, Tisvildeleje. 

 
Deltagere: 73 personer repræsenterende i alt 50 matrikler. Heraf var 7 repræsenteret ved 
                 fuldmagt. 
  
Traditionen tro sang forsamlingen indledningsvist ”Svantes lykkelige dag”.  Søren Svagin spillede klaver. 
  

Dagsorden:  
 
1. Valg af dirigent (Jørgen Christensen, Engblommevej 14) og referent (Mads Egmont 

Christensen, Kaprifolievej 8) 
  

Begge valgt ved akklamation. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for rettidigt og lovligt indkaldt 
jævnfør foreningens vedtægter.  
 

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed 2021/2022 siden sidste års 
generalforsamling, 

 
Beretningen vedhæftes referatet.   
 
Efter beretningen åbnede dirigenten (DIR) for spørgsmål og synspunkter: Malene Henriksen (MH), 
Skovstjernevej 8 spurgte, hvornår lågen til Campingvejtrappen er låst. Feline Munck (FM) oplyste, at 
trappen er lukket fra ca. 1. april til medio oktober. Kirsten Brennum (KB), Snerlevej 2 oplyste, at perioden 
svarer til den, hvor hunde skal være i snor på stranden. MH ville høre, om hendes lejere er velkomne til 
foreningens Sankt Hans arrangement. Dette bekræftede FM. 
Som en kommentar til de fremtidige affaldsordninger, foreslog Hanne Harboe, Tusindfrydvej 2, at beboerne 
eventuelt kan deles om forskellige containere. 
Lise Brix Danielsen, Kaprifolievej 5, pegede på, at hvis en deleordning kunne effektueres, ville det også 
være muligt at placere forskellige typer affald hos hinanden. 
Beboer fra Sofus Jensens vej 7 orienterede om, at han for eksempel tog særligt affald (pap m.v.) med hjem 
til helårsadressen. Efter flere indlæg om samme emne opfordrede DIR forsamlingen til i fælleskab at finde 
pragmatiske løsninger, når kommunen til sin tid er fremkommet med sin endelige plan. 
Jon Askaa (JA), Lupinvej 3 opfordrede herefter forsamlingen til at give bestyrelsen anerkendelse for dens 
arbejde, hvilket blev støttet ved akklamation. 
Anne Sofie Bugge (ASB), Engblommevej 24 stillede spørgsmål til posten på budgettet om vedligehold på 
Campingvej-trappen på 14.800. Sten Martinussen (SM) forklarede, at der er tale om et kontingent, som for 
Lundehøjs vedkommende er 50% af, hvad de øvrige tre foreninger betaler. Dette skyldes, at Lundehøj er 
spredt over et større område, hvor mange af brugerne anvender Kaprifolievej-trappen. Han oplyste, at 
udgifterne til vedligehold i de sidste tre år har været et sted imellem 25 og 30.000 kr., men når der med 
jævne mellemrum sker alvorlige stormskader, er der tale om meget store udskrivninger på 100.000 kr. eller 
mere. 
Der var ikke yderligere spørgsmål, beretningen blev herefter vedtaget ved akklamation 
 

3. Godkendelse af regnskab for 2020, vedhæftet denne indkaldelse 
 
Regnskabet blev gennemgået af bestyrelsessuppleant Anette Reenberg (i stedet for kasserer Gerd Askaa, 
som var fraværende). 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt ved akklamation.  
 
 

4. Indkomne forslag: Forslagene er vedhæftet denne indkaldelse 
A.  Forslag fra Jacob Skaarenborg, Tusindfrydvej 5 (bilag A):         

Punkt 1: Ændret pleje af fællesarealerne 
Punkt 2: Ændring af traktementet ved årets generalforsamling 
Punkt 3: Besparelse på Grundejerforeningens kontingent og bidrag. 

B.  Forslag fra Grundejerforeningens bestyrelse (bilag B) om en opdatering af  
      Lundehøj grundejerforenings vedtægter. 



 
Ad Forslag A. 
Forslagsstiller Jacob Skaarenborg (JS) redegjorde indledningsvist for sit initiativ og specificerede, at der var 
tale om tre forskellige forslag, som skulle behandles individuelt. 
Ad Punkt 1 fremførte han, at foreningen har anvendt 10% af budgettet til pleje af arealerne i 2021. FM 
orienterede om, at det er Gribskov Kommune, der foretager og finansierer det årlige høslet, og at de 18.000 
der figurerer i regnskabet er blevet anvendt til klipning af hække m.v., som der er redegjort for i forbindelse 
med årets beretning. 
Ad Punkt 2 argumenterede JS for, at det er unødvendigt med brunch-traktementet, som også udgør mere 
end 10% af foreningens samlede udgifter og opfordrede til, at der blev skåret ned på denne udgift. 
Ad Punkt 3 skal forslaget ses som et tiltag mod en tendens til, som JS har observeret i andre 
sammenhænge, at udgifter hen ad vejen vokser stille og roligt af sig selv. JS opfordrede derfor 
generalforsamlingen til at pålægge bestyrelsen at gennemgå regnskaber og budgetter med henblik på at 
finde besparelser. 
 
DIR åbnede for synspunkter fra salen på forslag nummer 1. Arly Eskildsen, Brudelysvej 1. fremførte, at 
grundejerforeningens kontingent ganske vist er i den høje ende, men at pengene er givet godt ud. Hvis 
man for eksempel ser på udgifterne til grenafhentning, viser det sig, at den enkelte parcel betaler ca.166 kr. 
for denne service. Det svarer nogenlunde til, hvad det koster at leje en trailer i fire timer for den enkelte! 
Flere medlemmer bifaldt grenaffaldsordningen, og der var enighed om, at bestyrelsen i det hele taget 
anvender foreningens midler med omhu. Vedrørende vedligehold af veje fremførte FM, at hvis der er huller 
i vejene, er vi nødt til at reparere dem, ellers ifalder den enkelte grundejer erstatningsansvar. 
Hvad angår biodiversiteten på fællesområderne, som JS mener vil udvikle sig positivt, hvis man undlader at 
lave høslet, kunne FM oplyse, at hun ikke selv er nogen ekspert på området, men at kommunens 
botanikere og biologer er overbeviste om, at det er nødvendigt at udpine den fede lerjord, for over en 
årrække at nå frem til en smuk og varieret beplantning i stedet for slåen og brændenælder. Miljøstyrelsen, 
som jævnligt observerer dyr og natur, er også begejstrede for udviklingen på vores fællesarealer. DIR 
opfordrede forsamlingen til at bakke op om bestyrelsens kontakt til kommunen hvad angår pleje af 
fællesarealerne.  
Herefter bad DIR om forsamlingens synspunkter på forslagene. JS protesterede og gentog, at forslagene 
skulle behandles hver for sig.  
DIR var enig i synspunktet og bad herefter forsamlingen om at tage stilling til forslag nummer 2. 
Tommy Kristoffersen, Engblommevej 1 fremførte, at det traditionelle traktement på generalforsamlingen er 
et vigtigt element som støtter de gode relationer og den sociale sammenhængskraft, der efter hans 
opfattelse eksisterer i foreningen. Karen Kiilerich (KK), Holløselund Strandvej 40 erklærede sig enig og 
argumenterede for, at brunchen er en god tradition, som mange holder af. 
DIR spurgte JS på baggrund af en indikation fra deltagerne om, at der ikke var opbakning til forslag 2, om 
han ville frafalde forslaget (punkt 2), hvilket JS gjorde. Herefter rettede DIR atter forsamlingens 
opmærksomhed mod punkt 1. I denne sammenhæng erklærede FM, at der efter hendes opfattelse ikke 
kan spares på udgifterne til pleje af fællesarealerne. DIR opfordrede til afstemning ved håndsoprækning, og 
resultatet blev 4 for, 2 undlod at stemme og 44 imod forslaget om ændret pleje af fællesarealerne. 
JS indledte diskussionen om forslag nummer 3 med en erklæring om, ”der må kunne spares på 
budgetterne ved at bruge færre midler til reparation af vejene”, hvilket fik KK til at erklære, at der var tale 
om et for diffust forslag. JA gentog sin opbakning til bestyrelsen og fremførte, at der efter hans opfattelse er 
klar opbakning til vejopsparingen. FM forklarede, at kontingent og vej- og drænbidraget bliver fastsat hvert 
år af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Hun anser det for sandsynligt, at bestyrelsen vil 
foreslå en nedsættelse af vej- og drænbidraget, når asfalteringen af de sidste veje nord for Strandvejen er 
gennemført. 
DIR bad forsamlingen om at stemme for eller imod forslag nummer 3 ved håndsoprækning, og resultatet 
blev 6 for, 2 hverken for eller imod og 42 imod. 
Ingen af de tre indsendte forslag under punkt A blev vedtaget af generalforsamlingen 
 
Ad Forslag B 
Indledningsvis orienterede FM om baggrunden for vedtægtsændringerne. Revisionen blev igangsat efter 
aflysningen af 2020 generalforsamlingen, hvorefter ordlyden i § 6 andet afsnit blev forkert. Det medførte en 
generel gennemgang og opdatering af samtlige paragraffer, blandt andet blev en række manglende 
matrikelnumre indføjet i forbindelse med vejvedligehold i § 3. 
DIR efterlyste herefter spørgsmål, og Visti Birk Larsen (VBL), Kongelysvej 5 fremførte, at der vedrørende 
skriftlig afstemning i § 5 burde indføres, at såfremt mindst 3 medlemmer forlanger det, skal afstemningen 
ske skriftligt. Dette blev taget ad notam. 



Herefter skred forsamlingen til afstemning og forslaget blev vedtaget med 49 stemmer for, mens 1 hverken 
stemte for eller imod. De reviderede vedtægter er vedhæftet dette referat. 
 

5. Godkendelse af budget for 2022 og 2023, samt fastsættelse af medlemsbidrag og bidrag 
til vej- og drænopsparing og gebyrer. Bestyrelsen foreslår fastholdelse af de nuværende 
bidrag og gebyrer: Årligt kontingent 1.300 kr. (medlemsbidrag 800 kr., vej- og drænbidrag 
500 kr.).  Gebyr ved for sen indbetaling 100 kr. Ejerskiftegebyr 200 kr. 

 
Budgetterne for 2022 og 2023 blev gennemgået af bestyrelsessuppleant Anette Reenberg (i stedet for 
kasserer Gerd Askaa, som var fraværende). 
 
DIR efterlyste kommentarer og spørgsmål efter gennemgangen, og Jørgen Christensen, Engblommevej 14 
gav udtryk for, at det er udtryk for rettidig omhu, at foreningen har valgt en opsparingsmodel til sikring af 
den fremtidige asfaltering af vejene. VBL spurgte om, man ikke er forpligtet til at vedligeholde og reparere, 
fordi det er ansvarspådragende, dersom vejene ikke er i orden. FM svarede, at det er fuldstændig korrekt. 
JS gentog sin opfordring om at spare og gav udtryk for, at man satser på et for højt kvalitetsniveau, når 
mindre ville kunne gøre det. Flere medlemmer gav udtryk for, at de som cyklister måske nok kunne se 
huller m.v. i dagslys, men at man nødigt ville køre ned i sådan et om natten. Morten Bøttzauw (MB), 
Kaprifolievej 3, afsluttede debatten ved at fastslå, at de glatte og veludførte asfaltbelægninger fungerer 
meget fint som udelegeplads for foreningens børn, som både kan færdes trygt på deres skateboards og 
oven i købet male med kridt på vejene. 
Herefter blev budgetterne godkendt af forsamlingen ved akklamation. 
Bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen om at fastholde de nuværende indbetalinger til kontingent, 
vej-og drænopsparing samt ejerskiftegebyr og gebyr ved for sen indbetaling blev ligeledes vedtaget ved 
akklamation. 
 

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
På valg for 2 år er bestyrelsesmedlem Gerd Askaa, Steen Martinussen og Johnny Garfiel  

      På valg for 1 år er suppleant Anette Reenberg og Søren Therkelsen 
 
Alle blev valgt ved akklamation. 
 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
På valg for to år er revisor Kirsten Brennum 
På valg for et år er revisorsuppleant Peter Christensen 

 
Begge blev valgt ved akklamation. 
 

8. Orientering om status i Drænudvalget ved Jørgen Lilholm (JL) 
 
Formanden for Drænudvalget gennemgik indledningsvis udvalgets formål, som er ”en bestræbelse på at 
reducere våd-jords problemer i Grundejerforeningens område”. Herefter henviste han til en pjece fra 
Gribskov Kommune, hvor borgerne kan finde råd og vejledning. Arbejdet i det forløbne år har været 
koncentreret om det generelle tilsyn med de fem kendte fokusområder i drænvedligeholdelsen. Et 
nytilkommet fokus er krydset Tusindfrydvej og Richardt Nielsens vej. Drænudvalget har planlagt en spuling 
og kortlægning af området, som er sårbart i regnperioder. Efter gennemgangen undrede MB sig over, at 
den spuling, der er foretaget under Kaprifolievej, hvor der er nedsat en ny brønd øjensynligt ikke har 
medført en bedre dræning. Han foreslog, at man sætter endnu en brønd ned på vestsiden af vejen. JL 
svarede, at man er bekendt med problemet, og at drænudvalget vil se på sagen. 

MH spurgte, hvad den enkelte grundejer selv kan gøre. JL henviste til informationerne på hjemmesiden og 
tilkendegav samtidig, at medlemmerne er meget velkomne til at henvende sig til Drænudvalget om 
rådgivning i forbindelse med nybyggerier eller andre aktiviteter. Nye medlemmer vil også få en henvisning 
til, hvor man kan finde vejledning i drænspørgsmål.                                                                    
Orienteringen blev herefter taget til efterretning ved akklamation.  

9. Orientering om Trappelauget Holløselund ved formand Steen Martinussen (SM) 
 

SM redegjorde for den seneste udvikling i Trappelauget, som blev stiftet i 1979. Trappen, som blev 
rekonstrueret i 2017/18, kom desværre ikke helt uskadt igennem stormen Malik. Trappelaugets bestyrelse 
håber stadigt, at entreprenøren, som er bestilt til reparationsarbejdet, kan komme i gang, mens hans store 



maskine har tilladelse til at køre på stranden. Det indskærpes derfor, at man færdes på trappens nederste 
del med stor forsigtighed. 

Efter gennemgangen spurgte Lene Brock, Engblommevej 10 om den såkaldte ”musketer-ed” 
(at ingen af de 4 grundejerforeninger kan melde sig ud, uden at alle fire foreninger bifalder udmeldingen) 
forhindrer, at vores forening kan melde sig ud af samarbejdet, hvis vi skulle være interesserede i det. SM 
svarede, at det vil være vanskeligt og næppe aktuelt, idet ca. 1/3 af vores medlemmer bor tæt ved området 
ved Campingvejtrappen og benytter den som den primære adgang til stranden 
Orienteringen blev taget til efterretning ved akklamation. 
 
 10. Eventuelt 
 
ASB kunne fortælle forsamlingen om en filmoptagelse på den nye Kaprifolievej trappe og orienterede 
samtidigt om, at hun var bekendt med, at Gribskov kommune er stolt og tilfreds med aktiviteterne i vores 
område. I forlængelse heraf foreslog Claus Hancke, Kaprifolievej 19, som roste bestyrelsen for indsatsen i 
almindelighed og samarbejdet med kommunen i særdeleshed, at man, når som helst der opstår en 
mulighed, i samme åndedrag taler om bølgebrydere ved Kaprifolievej stranden. FM svarede, at det vil 
bestyrelsen tage til efterretning, men at det faktisk allerede er tilfældet. Desværre er kommunens svar 
oftest ”Man beskytter ikke natur imod natur.” 
Kirsten Wandall, Ærenprisvej 1 ville gerne vide, hvor godt rustet vores elnet er i den situation, at alle 
medlemmer efterhånden skal oplade elbiler. Dette udviklede sig til en noget kompliceret diskussion om den 
ene og den anden type net. DIR valgte at konkludere, at overvejelserne nu er overgivet til bestyrelsen. FM 
fortalte kort om de problemer, som hun er stødt på i forbindelse med manglende kommunikation imellem 
forskellige leverandører af digitale services og de entreprenører, der udfører gravearbejderne. 
De sidste bemærkninger under Eventuelt drejede sig om det tekniske udstyr under generalforsamlingen og 
sluttede med en positiv opfordring fra Robert Kamla, Valmuevej 4, til at hørehæmmede måske kunne 
komme til at sidde på de forreste rækker ved næste års generalforsamling.  
 
Som afslutning sang forsamlingen ”Danmark nu blunder den lyse nat”, og Søren Svagin akkompagnerede 
atter smukt. Bestyrelsen sagde tak for et fint fremmøde, ønskede alle en dejlig sommer og mindede endnu 
engang forsamlingen om Sankthansbålet på stranden d. 23. juni kl. 22.  

 

 

                                                      

Jørgen Christensen, dirigent     Mads Egmont Christensen, referent 

 

BESTYRELSE: 

               

Feline Munck     Josef Guldager           Gerd Askaa 

               

Jørgen Lilholm        Johnny Garfiel           Steen Martinussen 


