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R E F E R A T 

 
 

Lørdag den 26. Maj 2018, kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlauget Sandbo i 

Helsinge Kulturhus, Skolegade 43, 3200 Helsinge. Inden generalforsamlingens start var der 

morgenbrød mv. til de fremmødte. 

 

Til stede: 18 stemmeberettigede, hvoraf 2 havde medbragt skriftlige fuldmagter. 

 

Punkt 1: Valg af dirigent og referent 
Formand Søren Bald bød velkommen og foreslog Erik Larsson som dirigent. Han blev valgt og 

konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt varslet og således 

beslutningsdygtig. Søren Bald præsenterede bestyrelsen. Jacob Jul Nørup var fraværende af 

arbejdsmæssige årsager. Morten Kall blev valgt som referent.  

 

Punkt 2: Bestyrelsens beretning. 
Dirigenten gav ordet til Søren Bald. Bestyrelsens beretning forelå skriftligt og var udsendt til 

medlemmerne sammen med indkaldelsen. Søren Bald gennemgik kort de centrale punkter fra 

beretningen.  

 

Bestyrelsen har været i dialog med politiet om de opsatte vejbump, hvor politiet mente, at de (politiet) 

havde begået en fejl ved at godkende dem med den hastighed, der har været gældende siden 

ejerlaugets stiftelse. Bestyrelsen vil fortsat arbejde for at øge trafiksikkerheden og overvejer derfor 

forslag om flere vejbump, så de alt for høje hastigheder kan reduceres. Bestyrelsen vil også fortsætte 

indsatsen for at ”værne om områdets karakter som rekreativt skov- og naturområde”, som det hedder 

i vedtægterne.   

 

Daniel Hansen spurgte til status på implementeringen af digital kommunikation. Han mente at 

bestyrelsen ikke havde levet op til generalforsamlingsbeslutningen fra 2016 om at påbegynde arbejdet 

med henblik på implementering af digital kommunikation. Danial Hansen anførte blandt andet, at han 

havde kendskab til flere medlemmer, der ikke havde modtaget en kvittering for tilmeldingen til digital 

kommunikation.  Daniel Hansen mente, at det var et udtryk for, at bestyrelsen ikke efterlever 

generalforsamlingsbeslutningen fra 2016. 

 

Søren Bald redegjorde for status. Der er pt. modtaget tilsagn om at overgå til digital kommunikation 

fra godt 100 ud af foreningens i alt 180 medlemmer. Han understregede, at der på intet tidspunkt var 

givet tilsagn fra bestyrelsen om, at medlemmerne ville få en skriftlig kvittering på modtagelse af 

tilsagnet om digital kommunikation. Bestyrelsen har været i dialog med foreningens administrator 

Bødkergården, som ikke har ønsket at levere en digital løsning. Derfor arbejdes der pt. på at finde en 

ny administrator, men det vil ikke kunne lade sig gøre uden markant øgede udgifter til administration. 

Der er i mellemtiden kommet nye signaler fra administrator. Bestyrelsen agter at genoptage 

forhandlinger med administrator for at få afklaret dennes indstilling til digital kommunikation. 

Bestyrelsen ønsker at overgå til mere digital kommunikation og arbejder aktivt for det. Et nyt EU-

direktiv om beskyttelse af personlige data, kan besværliggøre processen - også selv om vi ikke har 

medlemmernes CPR-numre.   

 

Gorm Petersen rettede et ganske voldsomt og personligt angreb mod både formanden og Leslie 

Rabuchin. Førstnævnte for at føre en personlig vendetta mod REMA 1000 og sidstnævnte for at være 

eneansvarlig for beslutningen om etablering af vejbump og for i sin tid at have været administrator 

og bestyrelsesmedlem samtidigt - og beskyldte i øvrigt bestyrelsen for at have gennemført indtil flere 

generalforsamlinger ulovligt og for at beslutte uden generalforsamlingens accept. Han mente, at ” 
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der snydes og bedrages og at bestyrelsen lyver”.  

 

Søren Bald oplyste, at bestyrelsen på foreningens vegne og i samarbejde med alle de øvrige 

grundejerforeninger på Sandet i fællesskab havde protesteret mod en placering af et REMA 1000 

supermarked på Sandet, hvilket også ville være i strid med den gældende lokalplan.  

 

Bestyrelsens beslutning om at fremsætte forslag om etablering af vejbump er besluttet af den 

daværende og enige bestyrelse, og beslutning kan ikke henføres til enkeltmedlemmer. Desuden er alle 

5 vejbump godkendt af Politiet – både før og efter der blev udøvet hærværk mod vejbumpene i 

september 2015. 

Leslie Rabuchin har været administrator for foreningen i mange år. Han er efter at være gået på 

pension ikke længere partner i Bødkergården. Leslie er aktivt bestyrelsesmedlem valgt af 

generalforsamlingen.  

 

Gorm Petersen kunne i øvrigt oplyse, at han havde kendskab til, at REMA 1000 har opgivet sine 

planer om at etablere sig på Sandet – en oplysning som Bestyrelsen pt. ikke umiddelbart kender til.  

 

Herefter blev beretningen godkendt uden afstemning. 

Punkt 3: Fremlæggelse af regnskab. 

I Jacob Jul Nørups fravær fremlagde foreningens formand det reviderede regnskab.  

Spørgsmål til, hvad vi betaler administrator 37000 for i årligt bidrag. Formanden redegjorde for de 

ydelser som foreningen får for bidraget.  

 

Regnskabet blev herefter godkendt uden afstemning. 

Punkt 4: Indkomne forslag. 

Ingen forslag 

Punkt 5: Budget for 2018-2019 

Budget godkendt - se dog punkt 6 

 

Punkt 6: Fastsættelse af kontingent, vejbidrag og restancegebyr 
 

Foreningens kontingent blev af bestyrelsen foreslået nedsat med 100 kroner kr. til 800 kr. Vejbidrag 

for ikke-medlemmer skulle hæves til 1000 kroner. Generalforsamlingens flertal ønskede kontingentet 

fastholdt på de 900 kr. Restancegebyr forhøjes til 200 kroner.   

 

Punkt 7: Valg til bestyrelsen.  

Leif Thy og Leslie Rabuchin var på valg. Begge blev genvalgt enstemmigt og uden modkandidater. 

 

Valg af suppleant: 

Brian Asschenfeldt Ernst Jørgensen blev valgt. 

 

Bestyrelsen indstillede Søren Bald som formand. Han blev valgt som foreningens formand af en 

enstemmig generalforsamling. 

Punkt 8: Valg af revisor. 

Statsautoriseret revisor Lund-Larsen blev genvalgt som revisor. 
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Punkt 9: Eventuelt. 

Her kan alt diskuteres og intet besluttes. 

 

Gorm Petersen mente, at valg af materialer på foreningens veje var vanvittigt og alt for dyrt, og at vi 

i stedet burde bruge billigere materialer. 

Morten Kall redegjorde for den plan, der er lagt for vejene, herunder valg af materialer, hvor vi bruger 

dyrere materialer end tidligere år. Dette har medført mindre slid på vejene og dermed reducerede 

udgifterne til vejvedligeholdelse.  

 

Herefter sluttede generalforsamlingen. Dirigenten takkede for god ro or orden og ønskede alle en god 

sommer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent                                        Dirigent 

Morten Kall                                      Erik Larsson 

 


