Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn
Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn den 18. juli 2021 på Sankt
Helene Centeret, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje

Deltagere:
Medlemmer: ca. 65 medlemmer deltog i Generalforsamlingen.
Bestyrelse:
Elisabeth Harpøth, formand
Bente Hyldahl Fogh, næstformand
Svend Erik Christesen, sekretær
Flemming West Clausen
Stig Hoffmeyer
Johannes Luef
Stener Bernvil (suppleant)
Birgitte Henriques (suppleant)
Steffen Harpøth, foreningens kasserer

Dagsordenen for Generalforsamlingen:
1.

Valg af dirigent

2.

Formanden forelægger bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
til forhandling og godkendelse

3.

Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år til forhandling og
godkendelse

4.

Kassereren forelægger forslag til budget for det kommende år - herunder forslag til
kontingent

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6.

Valg af 2 revisorer for ét år

7.

Behandling af forslag - fra bestyrelsen eller medlemmerne - som ønskes behandlet på
Generalforsamlingen

8.

Eventuelt
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1. Valg af dirigent
Advokat Peter Fogh blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iflg. vedtægterne i TisvildeNyt med
dagsorden i henhold til vedtægterne og derfor beslutningsdygtig. Beslutninger, der ville blive taget på
mødet, ville derfor være gældende for Foreningen.
2. Formanden forelægger bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til
forhandling og godkendelse
Formanden bød velkommen og startede med at introducere bestyrelsens medlemmer, se bilag 1.
Bestyrelsens beretning blev forelagt af Formanden Elisabeth Harpøth og Bestyrelsesmedlem Stig Hoffmeyer
og kan læses i sin helhed i bilagene 2, 3 og 4. Formanden afsluttede sin beretning med at meddele, at hun
efter 8 år i bestyrelsen har besluttet at fratræde som bestyrelsesmedlem.
____________________________________
Dirigenten bad om medlemmernes kommentarer og spørgsmål til beretningen.
Der udspandt sig en god debat med kommentarer og spørgsmål fra medlemmerne til bestyrelsens
beretning. Der var især mange spørgsmål vedr. (1) Naturnationalparkerne og økonomien i den forbindelse,
samt hvordan medlemmerne eventuelt kan støtte, (2) problematikken vedr. stier, der bliver lukket, og (3)
Helenekilde og Hegnets Venner projekterne.
Et medlem komplimenterede bestyrelsen for dens håndtering af diverse byggesager og insisteren på, at
Lokalplaner overholdes af Gribskov kommune og bygherrer.
Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt med akklamation af Generalforsamlingen.
Hvid Strand
Vi har som i tidligere år doneret kr. 3.000 til Foreningen Hvid Strand for deres utrættelige arbejde med at
holde vore strande på Nordkysten rene.
Steen Gersager, formand for Foreningen Hvid Strand, gav et kort, men interessant indlæg om Foreningens
store arbejde, der er pågået siden 1989.
Med dette indlæg konstaterede Dirigenten dagsordenens pkt. 2 som afsluttet.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år til forhandling og
godkendelse
Kassereren, Steffen Harpøth, gennemgik det reviderede, underskrevne regnskab for 2020.
Regnskabet var fremsendt pr. e-mail til medlemmerne inden Generalforsamlingen, og det vedlægges
desuden som bilag 5.
Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen.
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4. Kassereren forelægger forslag til budget for 2022 - herunder forslag til kontingent
Kassereren, Steffen Harpøth, gennemgik det foreslåede budget for 2022, der også fremgår af bilag 5.
Kontingentet fastholdes uændret på kr. 175 uden TisvildeNyt, men forhøjes til kr. 375 med TisvildeNyt pga.
portoforhøjelser.
Et medlem spurgte om antallet af medlemmer; kassereren oplyste, at pr. 31. december 2020 var der 361
medlemmer og pr. 18. juli 2021 er der 360 medlemmer.
Budgettet og kontingentforhøjelsen blev godkendt af Generalforsamlingen.
Herefter var der en kort pause i Generalforsamlingen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer
Følgende personer var på genvalg som bestyrelsesmedlem for en ny 2-årig periode:
•
•
•

Elisabeth Harpøth
Johannes Luef
Svend Erik Christesen

Elisabeth Harpøth har meddelt, at hun ønsker at fratræde som bestyrelsesmedlem pr. 18 juli 2021 efter
mange års arbejde i Bestyrelsen.
Johannes Luef har også meddelt, at han ønsker at fratræde som bestyrelsesmedlem.
Svend Erik Christesen er villig til genvalg.
Bestyrelsen anbefalede nyvalg af:




Nicolai Horten
Sven Gad
Lars Knudsen.

Alle tre er medlemmer af Grundejerforeningen, og kan derfor vælges til Bestyrelsen.
Nicolai Horten var bortrejst, men Sven Gad og Lars Knudsen var begge til stede og introducerede sig til
deltagerne i Generalforsamlingen.
Suppleanter
Følgende var på genvalg som suppleant for en ny 1-årig periode:
•
•

Birgitte Henriques
Stener Bernvil

Efter mange års medlemskab var Stener Bernvil dog ikke villig til genvalg.
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Derfor anbefalede Bestyrelsen nyvalg for en 1-årig periode af:


Maja Bøge Crichton,

som var til stede og introducerede sig selv til deltagerne i Generalforsamlingen.
Derefter bad Dirigenten om Generalforsamlingens formelle godkendelse af følgende
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Bestyrelsesmedlemmer:
•
•
•
•
•
•
•

Bente Hyldahl Fogh (ikke på valg)
Stig Hoffmeyer (ikke på valg)
Flemming West Clausen (ikke på valg)
Svend Erik Christesen (genvalg)
Sven Gad (nyvalg)
Nicolai Horten (nyvalg)
Lars Knudsen (nyvalg)

Bestyrelsen vil konstituere sig med Formand, Næstformand, Kasserer og Sekretær på dens førstkommende
ordinære bestyrelsesmøde.
Suppleanter:
•
•

Birgitte Henriques (genvalg)
Maja Bøge Crichton (nyvalg)

Dirigenten konstaterede herefter, at valget af ovennævnte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter var
godkendt af Generalforsamlingen med akklamation.
6. Valg af 2 Revisorer for 1 år.
Søren Carlsen var indstillet til genvalg som Grundejerforeningens Revisor med genvalg af Peter Borris som
suppleant.
Dette blev godkendt af Generalforsamlingen.

7. Behandling af forslag - fra bestyrelsen eller medlemmerne - som ønskes behandlet på
Generalforsamlingen
Der var ikke modtaget nogen forslag; men se dog nedenfor under punkt 8. Eventuelt vedr. et forslag
fremsat af et medlem på Generalforsamlingen.
8.

Eventuelt

Forskønnelsesprisen
Forskønnelsesprisen 2021 gik til Molen, som Tisvildelejes markante og meget værdsatte vartegn, se bilag 6
for motiveringen. Prisen blev modtaget med ”tak til os alle sammen” af Poul Rahbek og Peter Baumann,
som henholdsvis formand og næstformand i foreningen ”TisvildelejeMolens venner F.M.B.A.”
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Økonomisk bidrag til Hegnets Venner
Lisbeth Marner (medlem) rejste et forslag fra salen om, at Grundejerforeningens medlemmer får mulighed
for at give et ekstraordinært, økonomisk bidrag til arbejdet i ”Hegnets Venner” gruppen. Hendes forslag går
på at ”Hegnets Venner” har brug for økonomisk støtte til den sidste slutspurt med formidlingen over for
Miljøministeriet, Naturstyrelsen, de forskellige udvalg og politikere. Bestyrelsen lovede snarest muligt efter
Generalforsamlingen at arbejde videre med forslaget, som den er meget positivt indstillet overfor.
Andet
Et medlem rejste et spørgsmål vedr. en Udviklings- og Visionsplan for Tisvildeleje. Hun ville gerne vide om
Grundejerforeningen var involveret i udarbejdelsen af denne. Formanden svarede at Grundejerforeningen
er bekendt med planen, men at den er udarbejdet af en Tisvildeleje borger på hans eget initiativ og os
bekendt for hans egen omkostning. Da Grundejerforeningen ikke har været direkte involveret, kan vi
naturligvis ikke udtale os i andet end generelle vendinger om planens indhold, som vi umiddelbart mener
har både positive og mindre positive forslag.
Et medlem rejste et spørgsmål om placeringen af den nye mobilmast i udkanten af Hegnet oppe fra
Stejlepladsen. Formanden svarede, at denne placering var godkendt af Naturstyrelsen og andre
myndigheder for mange år siden. Et medlem supplerede med en kommentar om, at han var bekendt med,
at der var klaget til alle relevante parter, men uden succes.
Der blev spurgt om Grundejerforeningen kendte til Gribskov kommunes planer vedr. affaldssortering.
Formanden svarede, at det er noget uklart, hvilke planer kommunen har, men at Bestyrelsen vil følge med i
udviklingen.
Endelig var der et spørgsmål, der gik på, om Kystsikringen ikke ville medføre større tilførsel af sand og
dermed yderligere, stor tilstrømning af turister. Formanden svarede, at Kystsikring er Kystdirektoratets
ansvar. Det er meget begrænset, hvilken konkret indflydelse en forening som Grundejerforeningen har på
dette arbejde.
Næstformanden, Bente Hyldahl Fogh, takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt
kassereren for godt samarbejde, de havde alle ydet en stor, tidskrævende og anerkendelsesværdig indsats
for Grundejerforeningen.
Formanden afsluttede mødet og takkede Peter Fogh for indsatsen som dirigent for generalforsamlingen.

Referatet er godkendt af dirigenten Peter Fogh.
Bestyrelsen for Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn.
Dette referat samt præsentationen fra generalforsamlingen vil kunne ses på foreningens hjemmeside:
www.tisvildegrf.dk
Efter Generalforsamlingen holdt forfatter Jens Thejsen et interessant foredrag om Vilde Haver og
biodiversitet. Yderligere information kan findes på www.jensthejsen.dk .
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