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Velkomst

Formanden bod velkommen til de fremmodte medlemmer.

2.Yalg af dirigent
Vale af dirieent
Forslag
Valg

Biarne Jensen

t/
Horyr

Referent

Konstatering af generalforsam lingens lovlighed
lndkaldelse udsendt for 16.O4.2O2O

t/

Dagsorden udsendt fOr L6.M.2O2O

/

Regnskab udsendt for L6.o4.2020

indkomne forslag vist

pi

/

hjemmeside fra 05.04.2020

,/

Generalforsamlingens lovlighed godkendt

,/

Optalline af anta I stem meberettieede
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Antal fremmodte medlemmer
Restancer blandt fremmodte

Antal stemmeberettigede

Kommentarer til valg af dirigent:
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3. Forrnandens

beretning

Fremtidig kornmunikation mellem bestyrelse og medlemmer
Fremover informerer bestyrelsen kun til medlemmerne elektronisk.
Dvs. alle dokumenter vedr. aktuel generalforsamling findes
hjemmeside www.platanhavensveboelle.dk.

pi foreningens

informationer fra bestyrelsen under
f ink "Nyt fra bestyrelsen"
forsiden. Endelig har G/f Platanhaven en
Facebook gruppe, som bruges til debat mellem medlemmerne - her vil
bestyrelsen lave en henvisning til "Nyt fra bestyrelsen".
Pd hjemmesiden findes ogs6 lObende

Overst pi

Endelig er der mulighed for at medlemmerne kan indsende email-adresse til
formand@platanhavensveboelle.dk - adressen vil si blive registreret i
medlemsregisteret og nogl e informationer, bl.a. ved r. genera lforsanr Iing,
udsendes s5 ogsi via email.
Baggrunden er at det er dyrt at sende breve med Post Norden, porto 10. kr.
for udbringning inden for 5 dage.

Ved resiancer udsendes rykkere ciog fortsat via Post Norden.

Fallesareal
I 2019

fortsatte vi vores oprydningsopgaver

fi iidt flere af ekstraopgaverne
o Oprydning og beplantning

-

vinteren var miid, si vi kunne

gennemf@rt:

gennemforti hjorneareaiet mellern nr.72 og

13.

o

Grene pi egetra ud for nr. 12, som rakte ud over sti og lidt ind over
grunden ved nr. L2 blev fjernet.

Vi begrensede derudover de Ovrige ekstraarbejder for at sikre okonomi til
vinterberedskab. Heldigvis fik vi ikke behov for vinterberedskab i november
december, s5 vi fik ikke udgifter ud over de budgetterede til vinterabonne-

ment hos A-Z Have og Anlag.
Vedligeholdsplan for 2A2O er tilgengelig pA vores hjemmeside - det samme
er vores prioriterede plan for ekstraarbejder. Vi gennemgir dem kort her.

Platanhaven 3'l
Vi har i 2020 bedt advokaten fakturere hans bistand fra 20'J.4-2019,
regningen blev pi kr. 18.000 - man skal der huske, at advokatsaleret er kr.
2.OOO, si det er betalingen for 7,5 timer for moder med os, Kalundborg
kommune samt diverse korrespondance med interessenterne. Dertil kommer
25.%6 moms.
Ejendommen er heldigvis nu overtaget af Marianne og Michael Hansen, som
har igangsat et storre renovationsarbejde.

Vinterberedskab
Som bekendt har vi en vinterberedskabsplan, hvor snerydning og
glatf6rebekompelse p5 stierne og fortovet pi Stationsvej er fordelt mellem
boligblokkene ud fra den antagelse, at man si internt i blokken aftaler
udforelsen. Kalundborg Kommune har tilsvneladende sat fortovet ved
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Banetoften pi deres plan - Banetoften er en sikaldt facadelos vej, sd det er
nok derfor.
Grundejerforeningen stir for vinterberedskab p5 den asfalterede vej og Pplads. Det hindterer bestyrelsen pi den m6de at formanden og kassereren
mandag morgen, ud fra ugens vejrudsigt, vurderer, om der er behov for
snerydning/glatforebekempelse i ugens lob - hvis det er tilfeldet bestiller vi
A-Z Have og Anleg til at udfore arbejdet, som fakturerer det udfOrte arbejde.
Som nevnt sidste 5r havde vi en faldulykke pi P-pladsen, hvor den
forulykkede rejste erstatningskrav. Forsikringsselskabet negtede i forste
omganB at udbetale erstatningen, fordi de mente vi var "i ond tro", Med
hjelp fra Parcelhusejernes Landsforening (PL) fik vi dog sagen lOst, s5
forsikringsselska bet beta lte erstatningen.
PL anbefalede dog, at vi fik en lidt strammere styring af beredskabet, hvilket
vi si har f6et med vores vinterabonnement med A-Z Have og Anleg. Dette
abonnement dekker alene en sikring af det nOdvendige beredskab samt
muligheden for mandag morgen at bestille arbejde udfort i ugens lOb. Denne
ordning blev godkendt af generalforsamlingen i 2019.

Restancer
F0rst viljeg gerne takke ejerne af de 34 ejendomme for en stabil betaling af
kontingent - jeres betaling foreligger altid senest pi forfaldsdatoen.
Vi har indfort folgende regler ved restance:
o Hvis vi konstaterer restance den 20. i kvartalets forste m6ned udsender
vi en pimindelse om, at betaling skal ske inden minedens udgang.

o
o

Hvis vi derefter konstaterer restance udsender vi rykker 1 med et
tillegsgebyr p6 100 kr. og en frist p6 10 dage til at betale.
Hvis vi konstaterer fortsat restance ved udlobet af fristen iht. rykker 1,

si sender vi rykker 2, med et yderligere tillagsgebrTr pi 100 kr, og en
betalingsfrist pA 10 dage til at betale.

o

Hvis vi fortsat konstaterer restance efter udl@bet af fristen iht. rykker 2,

overgives sagen til inddrivelse hos vores advokat.
Hvis det ikke lykkes for advokaten at inddrive restancen med tillaeg af
gebyrer og andre omkostninger, sA indberettes resianten til RKI af vores
advokat.
sA

o

Det kan miske lyde lidt hArdt, men det er vores opfattelse, at hvis man ikke
betaler sit kontingent, sA er der ikke andre end de ovrige medlemmer til at
dakke det manglen'ae belob - ved storre restancer kan det beiyde en

kontingentforhojelse for alle.
For god ordens skyld skal det understreges, at kontingent SKAL indbetales til

foreningens bankkonto under anvendelse af det udsendte indbetalingskort vi ser gerne at medlemmerne tilmelder sig Betalingsservice, da det er ietteste
og billigste l@sning for alle parter.
Ved restance pilegges der gebyrer og der medsendes ikke indbetalingskort
til betaling af en restance med gebyrer. En restance SKAL ogsd indbetales til
foreningens bankkonto. Ved inkasso SKAL indbetaling ske til advokat.
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Det er medlemmernes ansvar, at kontingentet betales senest den 10. i
kvartalets forste mined - ogs5 selv om opkravning ikke er modtaget - i si
tilfaelde kontaktes kassereren for at aftale betaling.

Ny affaldsordning med sortering af affald
I lObet af 2O2O forventer vi at et tilleg til den eksisternde renovationsordning indf6res med henblik pi yderligere sortering af affald, si vi
iser en ekstra affaldsbeholder i samme stil, som den vi har nu,

fir

hver

Affaldsbeholder mi ikke placeres pi stierne - det er "brandveje", som skal
vere frie til korsel med udrykningskoretOjer. Desuden skal stierne vere frie
til transport tilfra ejendomme ved af-/p6lesning af varer. Som skiltningen
viser er k6rsel for af-/pilasning tilladt mens egentlig parkering er forbudt.
Dette igen for at sikre mulighed for passage.
Hvis affaldsbeholderne placeres pd fellesarealet skal der etableres en
vandret platfom belagt med fiiser eller perlesten, som dem vi har pi stierne.
Dette af hensyn tii vedligehold af af faellesarealer og for at sikre en stabil
placering, si affaldsbeholderen ikke velter. Si affaldsbeholdere mi ikke blot

placeres

pi gresplanerne.

Vi s?*der rcf@ld.J r/ot , stu
vi S r t( (?v as q l\e kender t,t

loror,. \\ ,5 sD^(
Yor & rel

,

elet*ron'''$ tL

Re,i€ra, t dt,so

sv at\e rr-;lvvwvvta,/
La[ro\

\

PHh

O

NEJ

Side 4 af 13

i*5

ttwluL

\'*, two,/o) "nL lCIpi""

Generalforsamlin gen godkendte formandens beretning:

tr

vr^ I

Referat fra Generalforsamling, G/F Platanhaven S0-april 17. juni 2O2O
"X" i ovenstSende felter markerer generaiforsamlingens beslutning,

4. Regnskab 2019

Kassereren gennemgik regnskabet. Kopi af regnskab findes pi
www.platanhavensveboelle.dk og er desuden udsendt for L6.O4.2079.
Materialet var tilgengelig pi hjemmesiden fra den 24. marts 2019.

Kommentarer til regnskab 2019:
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Generalforsamlingen godkendte regnskab for 2019:

@
O

NEJ

"X" i ovenstdende felter markerer generalforsamlingens beslutning.

6. Budget og
kontingent 2020

Kassereren gennerngik budgettet.

Kontingent er 750 kr. pr. kvartal.
3 bestyrelsesmedlemmer har nedsat kontingent

Kommentarer til budget og kontingent:

Ko*.lir"Jev,t

l.-

Generalforsamlingen godkendte budget og kontingent for 2O2o:

R
o

NEJ

"X, i overst6ende felter markerer generalforsamlingers beslutning.
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7. lndkomne forslag

Forslag fra Neel Mather, Platanhaven 32, M7O SvebOlle
Jeg vil gerne forslS igen i 5r, at kontingentforh6jelsen fra sidste 5r, som var

begrundet med yderligere udgifter til snerydning (hvis vi fir en vinter som i
2010) pga. st6rre krav fra forsikringen, bliver hensat pi en konto specielt til
dette formEL
Jeg fik sidste 6r at vide, at det matte man ikke. Det forstod jeg ikke, da der"

tidligere har veret en opsparingskonto i foreningen (den store parkeringsplads)
Jeg har unders6gt <iet, og der

stir foigende:

iil foreningens vedtegter $.11.
Formue mi ikke oparbejdes ud over 1 5rs kontingent, med mindre pengene
henlagges til et af generalforsamlingen vedtaget formil. e
I henhold

Sri

derfor farslag om at sette pengene til side og ikke bare bruge dem

pi

vedligeholdelse mm.
Bestyrelsens kom mentar ti! forslaget
Kontingentforh6jelsen sidste 5r var begrundet i, at vi p5 b,aggrund af en
erstatningssag efter et fald pi vores P-plads, kunne konstatere, at vi var
nOdsaget til at opstille en bedre struktureret procedure for vinterberedskab.
Vi undersogte derfor muligheclerne, bl.a. i samarbejde med Parcelhusejernes
Landsforening, og endte med et vinterabonnement hos A-Z Have og Anlaeg, som
dekker at de er klar iilat rykke ud, og hvor vi kan bestiile snerydning/saltning
for den kommende uge hver mandag i perioden L. november - 31. marts.

Kontingentforh6jelsen de kker kun ovennevnte abonnementsordning. De evt.
bestilte opgaver betales serskilt og tages ud af foreningens overskud.
Kommentarer:
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6vrige forslag:
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8. Valg

ti! bestyrelse

til

2

ppleanter:
Antal stemmer

b

Kandidat

1e-- H*r--

I

til revisor/bila

3

Kandidat
Peter

Grau

Antal stemmer

,/

I
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e.Udvatgsarbejde lLegepladsudvalg:
Folgende er i udvalget:
Legepladsudvalg

Platanhaven 3-t

rne )ensen

Legepladsudvalg

tqepladsudvalg
Kommentarer:
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Festudvalg:
Folgende er i udvalget:
.-,:'.-::.<:.

Festudvalg
Festudvalg

Indtredt 2o75

Flemming Glymov

: - -.

Festudvalq
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Seniorudvalg:
Folgende er i udvalget:
Seniorudvalg

Flemming Glymov

Kommentarer:

vol
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Eventuelt

gO-pril

17. junl 2O2O

I lntet kan vedtages under punktet eventuelt.
Kommentarer:
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Godkendelse af referatet
Dirigent

Navn
Dato
U

F

B io, rylc17.06.2020

1ewse.,.
\-'

nderskrift

lla^

Referent

]-7.06.2A20

Bestyrelsesmedlem

Navn

Dato

Hans Revsbaek
17.06.2020

Underskrift

Bestyrelsesmedlem

Navn
Dato

Dorte Vilner
1_7.06.2020

,r

Underskrift
D
,+-:!

Bestyrelsesmedlem
Navn
Dato
U

Pia jOrgensen

nderskrift

R
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Efter generalforsamlingen konstituerede bestyreisen sig som f6lger
Ny

Adresse
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Kasserer:
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Dato og underskrift

Dato og underskrift

Dato og underskrifi
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Regnskab

Budget

Budget

2019

2019

2020

lndtagiler
Kontingenti nd betal inger

89,900.00

86,800.00

93,000.00

Renter og rykkergebyrer
Bestyretsesgodtgarelse

150.00

0.00

0.00

6,030.00

5,820.00

6,240.00

Bestyrelse restskontingent

2,670.@

2,580.00

2,760.O0

98,750.00

9s,200.00

102,000.00

Adm.omk.Bestyrelse

6,030.00

s,820.00

6,240,00

lnternet

1,063.75

1,200_00

1,200.00

Adm. (bank, Nets, kontorhold )

4,069.88

3,840.00

3,125.00

lndtagter i alt
Udgifter

Forsikring og abbonnement

Fallesareal
Moder

6,556.00

7,100.00

6,624.00

58,649.80

67,625.00

72,275.00

1.366.00

1,600.00

1,600.00
109,814.00

ARETS RESULTAT

Aktiver
Likvide midler
Kassebeholdning

21,014.57

8,015.00

31 Dec 2019
43.00

Sparekassen Sjalland

63,991.42

Aktiver ialt

64,0U.42

Passiver
Kontingent 2020
Udgift betalt 2020

550.00
13,118.75
13,668.75

Saldo primo

29,351.10

Arets resultat

21,014.57

Egenkapital ialt
Passiver ialt

-7,814.O0

