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Referat fra ordinær generalforsamling 
 

Lørdag den 14. august 2021, kl. 10.00 i Huset på Næsset, Udbyvej 52, 4300 

Holbæk. 

 

 

Dagsorden: 

Velkomst ved formand Berit Honoré 

 
1. Valg af dirigent. 

 
Michael Kinslev blev valgt som dirigent og han konstaterede 

generalforsamlingen lovligt indkaldt i henhold til §6 & 7 og beslutningsdygtig 
med 29 fremmødte og stemmeberettigede. 

 
Let diskussion vedr. afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i umiddelbar 
forlængelse af ordinær generalforsamling. Der blev enighed om at fuldføre 

dette. 
 

Stemmetællere: Ulla Engbovej 13 og Pia Maj Engbovej 1 
 
2. Godkendelse regnskab 2019 (vedlagt) 

 
Fremlæggelse ved kasserer Finn Muchitsch. 

Regnskabet blev godkendt. 
 
3. Formandens beretning for de forløbne år 2020+2021 (vedlagt) 

 
Fremlæggelse ved formand Berit Honoré. Foreningen har en fin økonomi og 

vi har fået 37 ny grundejere – velkommen til dem. Problemer med 
parkering på engarealet – brug vendepladsen. Badebro har fået monteret 2 
gelændere. Badebroen beskadiget ved festafholdelse – midlertidig 

lappeløsning foretaget, endelig reparation før næste opsætning i 2022. 
Toilet på strandengen indviet. Vi har problemer med hastigheden på vores 

veje HUSK højrevigepligt og max. 20 km/tim på grusvej og max. 30 
km/tim. på asfaltvej. Bestyrelsen opfordrer til at man stiller op til 
grundejerforeningen - der er borgerpligt vedr. deltagelse i grundejer-

foreningsarbejdet. 
Pia Maj Engbovej: Huller i vej og langt til grusbunken. 

Ulla Engbovej 13: Tæt krat på bagsiden af fjordengen, hvis denne ryddes 
bliver der plads til en grusbunke. 

 
4. Regnskab og revisorernes påtegning.  
a. Regnskab 2020 (vedlagt) 

 
Fremlæggelse ved kasserer Finn Muchitsch 

 
Regnskabet blev godkendt. 
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5. Indkomne forslag (skal skriftligt, være formanden i hænde, 
senest 6/8-21) 

a. Bestyrelsen foreslår ændringer til vedtægter (se bilag) 
 

Forslag sat til afstemning 
Stemmeresultat:  For 52 Imod 4 Neutrale 2 
Forslaget sendes til behandling på ekstraordinær generalforsamling, da 

vedtagelse kræver flertal fra 2/3 af foreningens medlemmer (105). 
 

b. Bestyrelsen foreslår ændringer til ordensregler (se bilag) 
 
Forslag sat til afstemning 

Stemmeresultat:  For 58 Imod 0 Neutrale 0 
Forslaget sendes til behandling på ekstraordinær generalforsamling, da 

vedtagelse kræver flertal fra 2/3 af foreningens medlemmer (105). 
 
c. Bestyrelsen foreslår vejbump på Engvej 

Debat om forslaget. 
Støjgener fra bump? Undersøges nærmere. 

 
Forslag sat til afstemning 
Stemmeresultat:  For 58 Imod 0 Neutrale 0 

 
d.  Forslag indkommet  

Indkommende forslag fra Anette og Jesper Just Andersen, Engbjerget 38 
Vedr. skiltning med lav hastighed og støv. 
Forslagsstiller fremlagde forslaget. Forslaget blev vedtaget og ny bestyrelses 

sørger for dette. 
 

6. Budget, herunder fastsættelse af kontingent 
2020 (kr. 800,00) - Vedtaget 
2021 (kr. 800,00) – Vedtaget 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Følgende på valg: 

Konstitueret formand — Berit Honoré — modtager ikke genvalg (ny formand 
vælges for 8 mdr.)  

– Finn Muchitsch Engbjerget 1 valgt. 
 
Kasserer — Finn Muchitsch— modtager ikke genvalg (ny vælges for l år og 8 

mdr.) – Gitte Friis Engvej 41 valgt 
 

Bestyrelsesmedlem: 
Berit Honoré — modtager genvalg (for 1 år og 8 mdr.)  
– Berit blev genvalgt 

Birgitte Lethin — modtager ikke genvalg (ny vælges for 1 år og 8 mdr.)  
– Joan Geraci Engbjerget 6 valgt 

Martin K. Nielsen — modtager genvalg (for 8 mdr.)  
– Martin genvalgt 
Lars Honoré Johansen — modtager ikke genvalg. 
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2 Suppleanter for 8 mdr. Jesper Engbjerget 32 og Pia Majbritt Engbovej 1 blev 

valgt. 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant Følgende på valg: 

 

Revisor — Flemming Albrechtsen — modtager ikke genvalg (ny vælges for 1 år og 8 

mdr.)  

– Rudolph Engbjerget 6 blev valgt 

Revisor — Egon Hansen Engbjerget 4 — modtager genvalg – Egon blev genvalgt 

Revisorsuppleant — Lars Honore Johansen — modtager ikke genvalg (ny vælges for 8 

mdr.)  

– Birthe Engbjerget 32 blev valgt 

 

9. Valg af strandudvalg: 

2 til strandudvalg for 8 mdr. – Lars Fyrrevej 18 og Rudolph Engbjerget 6 blev 

valgt. 

 

10. Eventuelt.   

 

Joan Engbjerget 6: Ved indkørsel på Engvej er der dårligt udsyn pga. store træer og 

krat i svinget efter gården. - Bestyrelsen ser på dette. 

Jens Møller fra Kisserupvang – Vandværket ønsker nye medlemmer til bestyrelsen. 

 

Jens Møller fra Kisserupvang – besked fra vandværket - minder om at man i den kolde 

tid skal huske at lukke for vandet og oplyser at et evt. spild fra utæthed efter 

vandmåler er ejers ansvar. 

 

Dirigenten takker for god ro og orden. 

Berit (afgående formand) takker for valget og tilliden 

 

Referat godkendt af: 
 

Dirigent:    Referent: 
Michael Kinslev   Rita Muchitsch 
 

 
…………………………………………………  ……………………………………………… 

 
Formand: 
Berit Honoré 

 
 

………………………………………………… 
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Referat fra ekstraordinær 
Generalforsamling 
 

Lørdag den 14. August 2021 kl. 13.00 i Huset på Næsset, Udbyvej 52, 4300 Holbæk 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent – Michael Kinslev blev valgt. 

36 fremmødte og stemmeberettigede 

 

2. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter, jf. fremsendte forslag til 

ordinær generalforsamling 

 

Forslaget blev vedtaget med stemmerne 34 for, 2 imod og 0 neutrale. 

 

3. Bestyrelsens forslag til ændring af ordensregler samt vedtægter, jf. 

fremsendte forslag til ordinær generalforsamling 

 

Forslaget blev vedtaget med stemmerne 34 for, 2 imod og 0 neutrale. 

 

4. Eventuelt 

 

Berit (afgående formand) takker for god ro og orden.  

 

Tak for hjælpen til Michael Kinslev (dirigent) og Rita Muchitsch (referent) 

Tak til Lars for samarbejdet og tak til Finn for samarbejdet og tillykke med 

formandsposten. 

 
 
Referat godkendt af: 

 
Dirigent:    Referent: 

Michael Kinslev   Rita Muchitsch 
 
 

…………………………………………………  ……………………………………………… 
 

Formand: 
Berit Honoré 
 

 
………………………………………………… 
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