
Foreningen af villaejere på Horneby Sand, Hornbæk    
 
Referat af generalforsamling søndag den 20. august 2017 kl. 16.00  på Trouville  
 
Til stede var Tom Sørensen (formand), Jan Frederiksen og Jytte Lerche.  
Tine Huus var ikke til stede. 
Referent Jytte Lerche. 
Tom Sørensen bød velkommen til de 27 villaejere, der var mødt frem. 
Foreningen omfatter 193 villaejere. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne:  

 
1. Valg af dirigent  
Advokat Ole Rosdahl blev valgt.  
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  
 
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 2016-2017 
Udover Generalforsamlingen sidste år har bestyrelsen afholdt 2 møder i perioden. 
Referat fra møderne kan læses på foreningens hjemmeside. 
 
Vejene.  Vejenes tilstand er tilfredsstillende. Vi har haft behov for sne- og grus assistance i  
for godt 10.000 kr. 
Som meddelt tidligere varetages snerydning mv. nu af JDS Service. 
I perioden har Nordkysten foretaget revneforsegling af vejene og asfalteret stikvej til Skovvej. 
En  udgift på  ialt knap 138.000 kr.  
Til orientering var stikvejen ikke omfattet af den store asfaltering af området i 2010. 
Endvidere har Foreningen igen fået dispensation for parkering i græsrabatter, hvilket ellers var 
blevet forbudt af Teknisk Forvaltning, Helsingør Kommune, HK  med virkning fra 1. juli 2017.  
De nylig opsatte skilte vil  blive nedtaget. 
Mere detaljeret oplysninger om foreningens kommunikation med HK findes som sædvanligt på  
foreningens hjemmeside.  
Bestyrelsens medlemmer kontrollerer løbende eventuelle skader forvoldt af tunge køretøjer i 
forbindelse med byggeri m.v. og opfordrer kraftigt til at  skader udbedres.  
Der gøres opmærksom på, at det er den enkelte villaejer, der har ansvaret for vedligeholdelse af 
græsrabatterne og det skal pointeres, at det ikke er tilladt at anbringe sten eller andre forhindringer i 
rabatterne, da de er del af færdselsområdet.  
Alle villaejere bedes tillige være opmærksom på at beskære træer og buske, der skygger for 
vejskilte og/eller hænger ud over vej og rabatter. 
Bestyrelsen henviser til bestemmelser i Vedtægterne § 3.3 og Områderegulativ § 1, og lokalplan 
5.28. 
 
Økonomi og Administration. Jan Frederiksen har udarbejdet foreningens årsregnskab for  
1.4.2016 -31.3.2017 og det er revideret af foreningens revisor Anders Bruun.  
Det viser et underskud på ca. 73.000 kr. Kassebeholdningen i Danske bank var ca. 192.000 kr.  
pr. 31. marts og til orientering ca. 268.000 kr. dags dato.  

Beretningen blev godkendt.. 

 
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år 



Jan Frederiksen fremlagde regnskabet. 
Regnskabet var tilfredsstillende og blev godkendt. 

 

4. Fastsættelse af vejbidrag for det nye regnskabsår  
Bestyrelsen foreslog uændret vejbidrag på 300 Kr. 
Vejbidraget blev godkendt. 

 
5. Fastsættelse  af kontingent for det nye regnskabsår 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 50 Kr. 
Kontingentet blev godkendt. 

 

6. Eventuelle forslag fra medlemmer / bestyrelse 
Der var ikke fremkommet nogen rettidige skriftlige forslag fra medlemmer/bestyrelse. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Tom Sørensen, Jan Frederiksen, Tine Huus og Jytte Lerche, der alle er på valg, blev genvalgt. 
Der var ikke andre forslag. 
 
8. Valg af revisor  
Anders Bruun blev genvalgt.  
 
9. Eventuelt  
Følgende emner blev debatteret: 

• Skraldespande i rabatten 
Det er ikke tilladt at have permanent opstillede skraldespande på græsrabatterne. 
Storskrald må dog gerne stilles til afhentning her. 

• Støjgener 
Der er fortsat mange villaejere, der er generet af støj fra trampoliner, græsslåmaskiner etc. 
Man bedes tage hensyn! 

• Hornbækhus og Villa Strand 
Der forelå en e-mail fra Lennart Lajboschitz’s  sekretær om planerne for disse 
Vil blive lagt på hjemmesiden. 
Flere bænke på stier og i klitter 
Bestyrelsen har sendt en anmodning til naturstyrelsen, afd. for friluftsaktiviteter.  
Vi afventer svar.  

 
Generalforsamlingen sluttede kl 16.40 med ros til bestyrelsen for veludført arbejde og tak til  

Trouville for at generalforsamlingen måtte afholdes her. 

 

 

 

 

_______                          _______________                           __________________ 

 Dato                                    Formand                                         Dirigent 


