
Generalforsamling 2021 i ejerlauget SANDBO

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Ejerlauget SANDBO til afholdelse lørdag den 22. maj kl.
10.00 i "Stalden" på Restaurant Tinggården, Frederiksværkvej 182. 

Dokumentation for betalt kontingent skal kunne fremvises. Eventuelle restanter har ikke stemmeret. 

På grund af forsamlingsloftet opfordrer vi til, at der kun kommer en fra hver parcel. Og at man i stedet for at
møde fysisk måske lader en "god nabo" møde med en fuldmagt.

Der vil under generalforsamlingen blive serveret vand, kaffe/the og en enkelt croissant pr. deltager. 

I forbindelse med denne indkaldelse opfordrer vi til, at medlemmer, der det sidste år har skiftet folkeregister-
adresse, meddeler dette til både SANDBOs sekretær Leif Thy,  leif.thy@gmail.com og administrator Lis Al-
gren la@bjd-advokater.dk. 

DAGSORDEN

1. Velkomst, Valg af dirigent og referent 

2. Beretning til godkendelse - både den udsendte skriftlige og den mundtlige

3. Regnskab for regnskabsåret 2020/2021 til godkendelse - medsendes

4. Indkomne forslag

4.A. Bestyrelsen har fremsat 4 forslag til ændring af vedtægterne - se bilag herunder med begrundelser.

4.B. Forslag fra Igor Kjær om vejbump.

4.C. Bestyrelsens forslag om at yde et engangstilskud på 10.000 kroner til  nabogrundejerforeningen PÅ
SANDET til opførelse af et fugletårn.

5. Budget for regnskabsåret 2021/2022 - se det medsendte bilag

6. Fastsættelse af kontingent og gebyr ved for sent betalt kontingent for det kommende regnskabsår
- bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 900 kr. Tillægsbeløb for restance og for opkrævning hos ikke-
digitale medlemmer foreslås fastsat til 300 kroner. 

7. Valg

Valg af formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

Bestyrelsesmedlemmer:

Søren Bald: Valgt i 2019 for en 2-årig periode - villig til genvalg

Leif Thy: Valgt i 2020 for en 2-årig periode

Jacob Jul Nørup: Valgt for en 2-åårig periode i 2019 - villig til genvalg

Morten Kall: Valgt for en 2-årig periode i 2019 - villig til genvalg

Dennis Arentoft: Valgt for en 2-årig periode i 2020

Suppleant til bestyrelsen, Leslie Rabuchin, har afhændet sin ejendom og er derfor ikke valgbar. Den tidligere
suppleant og i en periode medlem af bestyrelsen og kasserer, Brian Jørgensen, er villig til at modtage valg
som suppleant for et 1-årig periode. 

Valg af formand: Bestyrelsen indstiller genvalg af Søren Bald

8. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller genvalg af firmaet Lund-Larsen ved Palle Mørch
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9. Eventuelt

Hvis forslagene til vedtægtsændringer ikke kan vedtages med det i vedtægterne krævede flertal, vil besty-
relsen indkalde  til  en ekstraordinær generalforsamling  med vedtægtsforslagene som eneste dagsorden-
punkt. En sådan ekstraordinær generalforsamling vil blive afholdt lørdag den 26. juni kl. 11.00 i foreningens
område.

Ved generalforsamlingen lørdag den 22. maj kan hvert  stemmeberettiget medlem medbringe én fuldmagt fra
et medlem, der ikke må være i restance.

Skulle der mod forventning opstå problemer med nye restriktioner p.g.a. coronaen, så generalforsamlingen
rammes, vil vi øjeblikkeligt orientere alle digitale medlemmer. Ikke-digitale må søge information hos forman-
den.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Søren Bald  Dennis Arentoft  Morten Kall  Leif Thy  Jacob Jul Nørup

4.A. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændriger: 

                                  FORSLAG 1

Forslaget lyder som følger:

§ 7, stk 2 Nuværende tekst: "Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned med mindst 14 dages
varsel......"

Ændres til: "Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden maj - juni og indkaldes med mindst 14
dages varsel......

Det har hvert eneste år været vanskeligt at få alt materialet frem inden udgangen af april, fordi regnskabsåret
slutter den 31. marts. Når regnskabsåret slutter så tæt på maj, skal regnskabet revideres meget hurtigt. Be-
styrelsen ønsker derfor, at der er mere tid til rådighed. Afholdelse af en generalforsamling i maj-juni vil som
udgangspunkt ikke være et problem. 

                            FORSLAG 2

NYT STYKKE 6 I § 7 

Paragraf 7, nyt stk. 6 "Hvis der er af en eller flere offentlige myndigheder er indført landsdækkende eller re-
gionale begrænsninger på antal deltagere ved møder, kan bestyrelsen lovligt beslutte at udskyde en gene-
ralforsamling. Snarest efter de relevante begrænsningers ophævelse skal bestyrelsen indkalde til en udskudt
gereralforsamling".

Det viste sig i kraft af restriktionerne som følge af coronaen i 2020 umuligt at gennemføre den ordinære ge-
neralforsamling, der skulle have været afholdt i maj 2020. Da generalforsamlingen senere kunne afholdes,
startede  mødet  med  at  godkende  udsættelsen.  Bestyrelsen  finder,  at  det  er  rettidig  omhu  at  sikre  et
vedtægtsmæssigt grundlag for en udskydelse. I 2020 var det åbenlyst for generalforsamlingen, at der havde
været gode grunde til at udskyde mødet, men bestyrelsen ønsker at skabe vedtægtsmæssig hjemmel for en
udsættelse.  

                            FORSLAG 3

Nyt stykke 2 i § 17: "I forbindelse med byggeri på eller transport af meget tunge genstande til den enkelte
parcel forventes det, at ejeren/ejerne er sig deres ansvar bevidst og sikrer, at der tages størst muligt hensyn



til området og ejerlaugets veje ved transporten af materialer, genstande mv til parcellen".

Bestyrelsen har i det forløbne år haft særlig fokus rettet mod et større byggeprojekt i ejerlaugets område, idet
der her var tale om kraftig slitage på vejene - både vejkassen, midterrabatten og side-rabatterne. Det er der-
for vigtigt i ejerlaugets vedtægter at understrege, at det er den eller de (bygge)ansvarlige ejere, der har et
særligt ansvar. Vi kan ikke lovligt forlange restriktive begrænsninger på lastvognes totalvægt, men vi kan via
en vedtægtsændring markere, at vedligeholdelsen af vores skrøbelige grusveje er et fælles ansvar, som vi
alle som medlemmer betaler til - uanset hvem der måtte have forvoldt eventuelle skader. Både når det gæl-
der hastigheder og den enkelte vogns totalvægt, skal vejene beskyttes. 

                            FORSLAG 4

Ny § 18 "Ejerne af ejendomme i Halsnæs kommune forventes at overholde de bestemmelser, der er fastsat i
lokalplan 531.01 vedtaget af Gribskov kommune i 2009"

Birkestien udgør grænsen mellem Halsnæs og Gribskov kommuner. Foreningens regler - vedtægter - omfat-
ter alle parceller uanset kommune. Da lokalplan 531.01 efter besyrelsens opfattelse er et vigtigt redskab for
at kunne sikre fastholdelse af skov- og naturpræget og sikre acceptable vilkår ved den enkelte ejendom, fin-
der vi det nødvendigt at foreslå ovenstående, fordi det - uagtet det er en hensigtserklæring - kan bidrage til
en sikring af, at også ejerne af ejendommene i Halsnæs via deres medlemskab af SANDBO føler sig forplig -
tet af vilkårene i lokalplan 531.01.

Forslag 4.B.
Følgende ønskes til afstemning ved næste generalforsamling i Ejerlauget Sandbo. 

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at nutidige og fremtidige vejbump bliver udformet på en sådan
måde at der er fri passage på minimum 70 cm. svarende til en ganske almindelig døråbning i en almindelig
bolig, således at folk i kørestol, folk med ladcykel, folk med barnevogn o.s.v. kan passere uden at blive chika-
neret.
Med venlig hilsen
Igor Kjær
Chr. Bartholdys Allè 38
3300 frederiksværk
Fremsendt 24. april 2021

Forslag 4.C.

Bestyrelsen foreslår, at SANDBO yder et engangstilskud på 10.000 kroner til nabo-grundejerforeningen PÅ
SANDET som bidrag til opførelse af et nyt fugletårn ud mod Arresø.

Bestyrelsen finder, at de naturskønheder, der er i hele området, og som især er i området øst for SANDBO
med dets smukke vådområder og stien langs Arresø fortjener vores konkrete støtte. Grundejerforeningen PÅ
SANDET yder allerede i dag en stor indsats - f. eks. ved mosen mellem Dyrevænget og Sneppevænget - og
vores medlemmer har glæde af den naturpleje, nabo-foreningen leverer. Et nyt fugletårn vil også være en af
områdets atraktioner og vil kunne glæde de mange fugle-interesserede medlemmer. 
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