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Ravnsnæsset den 29. marts 2016 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 

Torsdag den 14. april 2016 kl. 19.30 i Sjælsøskolens auditorium 

Dagsordenen: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Aflæggelse af regnskab for 2015 

4. Bestyrelsens forslag til budget  

Gennemgang af bestyrelsens forslag til budget for veje og strandarealer i 2016 og 2017 

5. Behandling af forslag. 

A. Annette Lundby Kelsall, PMM 15, stiller på vegne af 8 grundejere forslag om øget 

vintervedligeholdelse på alle foreningens veje med effekt fra efteråret 2016. (Se bilag) 

 

Bestyrelsen har undersøgt de muligheder, som kommunen kan tilbyde for at øge 

vintervedligeholdelse af vores ”øvrige veje”  

 

1. De kan tilbyde, at ”øvrige veje” får en vintervedligeholdelse, der svarer til det, vi har på 

Sjælsøvej og del af Carl Plougs Vej svarende til det kommunen kalder klasse II. Arbejdet 

betales efter medgået tid og udføres af kommunen, men arbejdet vil blive udført 

tidsmæssigt senere end på Sjælsøvej, da disse ”øvrige veje” ikke klassificeres så højt. 

Gennemsnitlig årlig udgift skønnes til ca. kr. 40.000 (Kr. 300 pr. grund). I en hård vinter har vi 

haft en udgift omregnet til kr. 60.000 (Kr. 470 pr. grund). Vedtages dette forslag øges 

kontingentet for 2017 med kr. 600 (kr. 130 kr. for efteråret 2016 + kr. 470 for hele året 

2017), da vi jo ikke kender den kommende vinter.  

2. De kan også tilbyde, at vi tilmelder ”øvrige veje” til kommunens C-ordning for boligveje, hvor 

der vintervedligeholdes til klasse III.  

Veje i klasse III sneryddes kun inden for normal arbejdstid, når indsatsen på 

vintervejklasserne I og II er afsluttet, såfremt der fortsat er behov for snerydning. 

Glatførebekæmpelse foretages ved saltning og foretages kun inden for normal arbejdstid, og 

kun når indsatsen på vintervejklasserne I og II tillader det. 

Ved denne ordning er der ingen forebyggende saltning oplyser kommunen. 

Den samlede udgift er en fast årlig betaling på kr. 384 pr. år pr. grund ud til den pågældende 

vej (ca. 86 grunde.)  I denne løsning er der ingen uforudsete udgifter. Dette svarer til i alt kr. 

33.000 pr. år svarende til en årlig udgift på kr. 260 for samtlige grunde. Vedtages dette 

forslag øges kontingentet for 2017 med kr. 520, idet der skal betales forud i efteråret 2016 

og 2017. 

 
Bestyrelsen går ind for at bibeholde den nuværende ordning, hvor der kun udføres 

vintervedligeholdelse efter rekvisition fra bestyrelsen, når der er et større snefald eller isslag, 

som forventes at blive liggende efter en vurdering på grundlag af vejrudsigten. 
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B. Jens Dall Bentzen, SV 53, stiller forslag om, at grundejerforeningen (strandarealerne) sørger for 

etablering af en ny bade-/bådebro ved strandarealet ved SV.  

 

Bestyrelsen anbefaler følgende forslag til vedtagelse: 

Der etableres en ny bade-/bådebro ved strandarealet ved Sjælsøvej. Broen er af samme type, 

som den ved KMV, og den bliver 17,5 m lang (svarende til eksisterende) og 1,6 m bred. Yderst 

bliver der opsat en rigtig badetrappe med gelænder. Ved broen etableres 3 bådpladser. 

 

Den nye bro er først og fremmest tænkt som en bro til badning, kajaksejlads, fiskeri og kik ud 

over søen. Bestyrelsen ser det som en ekstra attraktion for området at have et godt sted for 

voksne at bade med stor vanddybde (1,5 -1,8 m) og mulighed for at hoppe i på hovedet fra 

broen. Det handler både om vinterbadere og sommerbadere, som har lyst til en svømmetur. Ved 

indretningen er der taget særlig hensyn til badefunktionen. 

 

 Samlet pris er kr. 86.000 og herudover er der lidt medbyg på det inderste fag. Udgiften fordeles 

med kr. 66.000 til strandarealerne og kr. 20.000 til bådelauget svarende til, at de betaler kr. 

6.667 pr. bådeplads. Den nedsatte andel til bådelauget begrundes i, at bådelauget kan etablere 

ekstra pladser ved KMV for en udgift af samme størrelsesorden. Denne løsning er således den 

eneste mulighed for at få bådelauget med til at deltage i udgiften til en ny bro ved SV. Udgiften 

til broen kan afholdes af den nuværende formue for strandarealerne. 

 

C. Bestyrelsen foreslår, at der oprettes en kasse (Ravnsnæskassen) med frivilligt medlemskab, som 

kan støtte de initiativer og aktiviteter, der ligger ud over det grundejerforeningen kan rumme i 

dag. Den er i dag begrænset af tinglyste servitutter, så der kun kan bruges penge til 

vedligeholdelse af vejene samt vedligeholdelse og indretning af strandarealerne. Målet er, at 

Ravnsnæskassen og grundejerforeningen tilsammen kan komme til at agere som en almindelig 

grundejerforening. Ravnsnæskassen er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. 

Der ønskes en godkendelse fra generalforsamlingen til oprettelsen efter de beskrevne principper 

og med de angivne vedtægter. 

 

D. Fastlæggelse af kontingent for 2017 til veje og strandarealer. Bestyrelsen foreslår følgende: 

Vejene alt. 1: Såfremt forslag A1 om vintervedligeholdelse af ”øvrige veje” som Sjælsøvej 

vedtages, foreslås et samlet kontingent på kr. 1250 + 600 = 1850 

Vejene alt. 2: Såfremt forslag A2 om vintervedligeholdelse af ”øvrige veje” efter C-ordningen 

vedtages, foreslås et samlet kontingent på kr. 1250 + 520 = 1770. 

Vejene alt. 3: Såfremt hverken forslag A1 eller A2 vedtages, foreslås et kontingent på kr. 1250.  

 

Strandarealerne: Der foreslås et kontingent på kr. 375 
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6. Valg til bestyrelsen 

 

Følgende er på valg: 

Formanden:  Kristian Overgaard, er villig til genvalg 

Bestyrelsesmedlemmer: Jens Enochsen, KMV 5, er villig til genvalg  

   Søren Duus, SV 45, er villig til genvalg 

Suppleanter:  Mikkel Brun Næsager, SV 56, (1. suppleant), er villig til genvalg 
Vi mangler en grundejer, som har lyst til at være 2. suppleant   

7. Valg til revisorer 

Følgende er på valg: 

Revisor:  Erik Bastiansen, villig til genvalg 

Revisorsuppleant:  Lars Holm, villig til genvalg 

8. Eventuelt 

Efter mødet er der stiftende møde for den frivillige støttekasse ”Ravnsnæskassen”. Dagsorden er anført i 
det medsendte bilag. 
 
 
Bilag: 
2015 Regnskab og budgetter for 2016 og 2017 
 
Forslag fra PMMV 15 og 7 andre om vintervedligeholdelse 
Folder – Sne og is på din vej - dine pligter som nabo til vejen 
Forslag om frivillig støttekasse - Ravnsnæskassen 
Fuldmagtsblanket  
 
Regnskabet underskrevet af revisorerne kan ses på hjemmesiden http://ravnsnaes.dk/  
 

På bestyrelsens vegne 
Kristian Overgaard 

Formand 
 
 
PS. Der gøres opmærksom på vedtægternes regler for fuldmagt: 
”Enhver grundejer har ret til at medbringe én (1) fuldmagt til afstemninger i grundejerforeningen, forudsat at 
denne refererer direkte til det eller de relevante afstemningspunkter på den aktuelle generalforsamling og 
ikke er dateret mere end 14 dage før afstemningsdatoen og yderligere er vidnepåtegnet af et 3. medlem af 
grundejerforeningen.” 
 

http://ravnsnaes.dk/

