
Foreningen af villaejere på Horneby Sand, Hornbæk  
 
Referat af generalforsamling søndag den 21. august 2016 kl. 16.00  på Trouville  
 
Til stede var Tom Sørensen (formand), Jan Frederiksen, Tine Huus og Jytte Lerche.  
Referent Jytte Lerche. 
Tom Sørensen bød velkommen til de ca. 30 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 2015-2016 
Udover Generalforsamlingen sidste år har bestyrelsen afholdt 1 møde i perioden.  
Referatet kan læses på foreningens hjemmeside. 
 
Vejene. Vejenes tilstand er tilfredsstillende. Vi har haft behov for sne- og grus assistance i  
perioden for knap 17.000 kr. 
Som meddelt sidste år varetages snerydning nu af JDS Service, Tel.:  40 52 24 26. 
Til orientering er Colas er i gang med at checke vejene for eventuelle skader. 
Endvidere har Foreningen fået dispensation for parkering i græsrabatter, der ellers var blevet 
forbudt af Teknisk Forvaltning, Helsingør Kommune, HK – se venligst skilte ved indkørsel til 
Foreningens område. Det forlyder fra medierne at parkeringsreglerne er tilbageført til de 
oprindelige regler, da HK har opgivet de nye regler. 
 
Økonomi og Administration. Jan Frederiksen har udarbejdet foreningens årsregnskab for 
1.4.2015 -31.3.2016 og det er revideret af foreningens revisor Anders Bruun.  
Det viser et overskud på ca. 56.000 kr. Kassebeholdningen i Danske bank var ca. 285.000 kr. pr. 
31. marts og til orientering godt 343.000 kr. dags dato.  
 
Vi mangler forsat e-mailadresse fra nogle villaejere. Ligeledes bedes alle tilmelde sig 
betalingsservice. Det sparer både tid og penge til glæde for alle. 
Der er ingen villaejere i restance for indeværende år - takket være Jan Frederiksen. 
 
Sikkerhed for området. Der har været ganske få indbrud i perioden. Bestyrelsen tror på at de 
opsatte skilte om Nabohjælp har den tilsigtede virkning. 
 

Generelle kommentarer: Bestyrelsen har som altid nogle ønsker. Denne gang om støj og 
trampoliner, tilmelding til BS, tilmelding til Nabohjælp, orientering til bestyrelsen ved indbrud. Iflg. 
lov om private veje er villaejerne ansvarlige for beskæring af træer og hække, der hænger ud over 
vejen og græsrabatten, også hvor bevoksningen skjuler vejskilte. Villaejeren er også ansvarlig for 
renholdelse af halvdelen af vejen (specielt efter løvfald), at vi som bilister kører forsigtigt, at 
støjende havemaskiner benyttes i tidsrummet som angivet i områderegulativet etc. – kort og godt vi 
tager hensyn til hinanden. 



Beretningen blev godkendt.. 

 
For mere detaljeret information om foreningens aktiviteter, referater, regnskab m.v. henvises til 

foreningens hjemmeside. 

 

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: 

• Ødelagt vej og græsrabatter  
En villaejer fra Skovvej bad bestyrelsen kigge på vejen ud for hans ejendom, hvor der er 
huller i vejbelægningen. Tom Sørensen tager sig af sagen. 
En anden villaejer var bekymret over, om vejene bliver ryddet om vinteren, hvis han ikke 
bor her. Tom Sørensen kunne berolige ejeren ved at fortælle, at JDS service/v Jan Duwall 
Sørensen, tager sig af snerydningen om vinteren. 
Flere villaejere på Kystvej efterlyste hjælp til at få genoprettet deres græsrabatter, som var 
ødelagt i forbindelse med renovation af nærliggende ejendom. 
Ifølge Foreningens vedtægter § 3.3 skal skader på vejene udbedres af den villaejer, der har 
forvoldt skaden. Sker dette ikke kan foreningen rette henvendelse.  
Sker der stadig intet, kan Foreningen få den udbedret på skadevolderens regning. 
Tom Sørensen lovede at skrive til den pågældende villaejer. 

• Fjernelse af Hybenroser 
Der blev spurgt til Naturstyrelsens projekt med at fjerne Hybenroser fra stranden. 
Projektet er tilsyneladende gået i stå. 
Naturstyrelsen har opsat et skilt på stranden og opgivet forskellige kontaktpersoner: 
For Naturstyrelsen, Nordsjælland: Skovfoged Søren Agerlund sar@nst.dk tlf. 23 21 53 30. 
For ejerkreds og interessenter Thomas Winther thowinther@gmail.com  tlf. 40 32 64 84. 
Jytte Lerche har prøvet at få en redegørelse fra de pågældende personer – vil prøve igen.. 



Thomas Winther har efterfølgende sendt en mail til Foreningen, der vedlægges referatet.. 

• Villa Strand 
Der blev spurgt om planer for udvidelsen af Hotel Villa Strand i forbindelsen med 
ejerskiftet. Bestyrelsen kender ikke planerne for udvidelsen – men hører gerne herom. 

 
Generelt er medlemmerne altid velkommen til selv at undersøge sager og viderebringe info, 
der måtte være af almen interesse for Foreningen. 
 
 
Generalforsamlingen sluttede kl 17.00 med ros til bestyrelsen for veludført arbejde. Og tak til 

Trouville for at generalforsamlingen måtte afholdes her. 


