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13. februar 2018

Indkaldelse til ordinær eeneralforsamling lørdas den 17. marts 2018-. kl. 14.00

Sted: Super Bowling Marielyst, Marielyst Strandpark 1,4873 Væggerløse

Dagsorden:
'1. a) Valg af stemmetællere

b) Valg af dirigent
c) Valg af referent

2. Bestyrelsens beretning bilag 1

3. Regnskabforperioden'll1 -31112-2017 bilag2

4. Forslag fra bestyrelsen
a) Budget for 2A18 bilag 3
b) Postkasser - tilkendegivelse af videre forløb bilag 4

5. Forslag fra medlemmeme

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg er:

a) Formand:
Hans-Henrik Madsen modtager genvalg

b) Bestyrelsesmedlemmer
John Eggers modtager genvalg
John Hansen modtager genvalg
Palle Lorentzen modtager genvalg

7.Yalg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

9. Eventuelt

P. b. v.
Med venlig hilsen

Hans-Henrik Madsen

De nævnte bilag findes på foreningens hjemmeside.
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Bestvrelsens beretnins for 2017

.lf,ndringer i bestyrelsen m.v.
Der skete ved generalforsamlingen ændring i bestyrelsen, idet Jette Petersen ønskede at udtræde.
Palle Lorentzen blev valgt i stedet.

Området og bebyggelsen
Ud af de 235 parceller er der stadigvæk 26 ubebyggede grunde.
I 2017 har grundejerforeningen regisheret I 3 ejerskifte (+ 3 ejerskifte i 2016, som vi førsthørte
om i 2017). De nye ejere har ffiet velkomstbrev med bl.a. henvisning til vores trjemmeside.

Yedligeholdelse af grusveje og stier
Marielyst Haveservice - Morten Andersen har i2017 vedligeholdt vores grusveje. Han har i
forbindelse med græsslåning observeret huller og lignende i vejene og har efterfølgende
repareret vejene med knust asfalt.
Vi har igen i år undladt at sprøjte for græs og ukrudt på grusstierne, hvilket vi mener er en
gevinst for både miljø og økonomi.
Stierne bliver slået for græs og bevoksningen i sideme bliver holdt nede, således at stieme er
fremkommelige.

Asfaltering af stamvej ene
Som vedtaget på generalforsarnlingeni20lT blev stamvejene asfalteret i eftersommeren. Som
følge af forslag på generalforsamlingen blev der også asfalteret ved afkørsler til stikvejene og
asfalteringen blev udført i den frrlde længde af stamvejene.
I efteråret blev der monteret hastighedsdæmpende vejbump ud for de gamle eksisterende søjler,
som er blevet forsynet med reflekser. Hvor der ikke var søjler, er der opsat pullerter i asfalten.

Græsslåning.
Grundejerforeningen har Marielyst Haveservice (Morten Andersen) til at slå vores fælles
græsarealer. Normalt vil 12-13 slåninger være tilstrækkeligt i løbet af en sæson. Morten sætter

en ære i at gøre arbejdet godg så vores fælles områder er pæne at se på, og bestyrelsen er da

også godt tilfredse med hans arbejde. Derfor bruger vi også Morten til f.eks. fældning og
beskæring af træer, hvis behov opstar.

Gennemgang af området.
Bestyrelsen har i lighed med tidligere år foretaget en Ssisk gennemgang af omrfiet for at
vurdere, hvilke tiltag der skulle gøres i forbindelse med veje, stier og beplantning.

De enkelte parceller
Bestyrelsen gennemgår årligt fællesområder, randbeplantning og veje og kontakter om
nødvendigt grundejere. Vi har i2017 tilskrevet 30 grundejere, med anmodning om beskæring af
træer og buske - så beplantningen holdes på egen grund.
Affalds/containerkapacitet bedes overvejet så overffldning og spredning af husholdningsaffald
undgas.

Iljemmeside
Referater og møder nævnes og refereres på hjemmesiden.



Muldvarpebekæmpelse
I lighed med tidligere år er muldvarper et problem i vort område, og foreningen har foretaget
bekæmpelse på fællesarealeme med en vis dæmpende effekt.
For at fr en rimelig effekt vil vi dog opfordre medlemmerne til at foretåge bekæmpelse på de
enkelte parceller - for eksempel ved at kontakte ftmaet Anticimex, som vi anvender - eller
anden godkendt muldvarpebekæmper.

Postkasser
Postkassestativerne har i mange år været en tom i øjet på mange af vore medlemmer.
I efteråret tilskrev vi alle medlemmer med en anmodning om at nedtage alle dårlige postkasser.

- Dette brev medførte både negative og positive reaktioner.
Efterfølgende er 36 postkasser blevet femet af medlemmer og 13 postkasser er blevet fernet af
grundejerforeningen.
- Men der er stadig plads til forbedringer, så hermed en opfordringtil at fierne postkasser, hvis
de ikke længere bruges.

P. b. v.
Hans-Henrik Madsen



Bilag2
Side 1

Grundejerforeningen Dyrehaven Marielyst
Driftsregnskab 01.0{ . -31 .1 2.17

Regnskab2OlT Burtget2017 Resultati% Regnskab2016

IilDTÆGTER:
Kontingent (235 x 2600 kr)

Ekstraord. kontingenl (235 x 2000 kr)
Renter, opsparingskonto
Diverse
lndtægfier i ah

UDGIFTER:
Møder, generalforsamling m.v.
Kontorartikler
Pofio, gebyr og abonnement
Kørselsgrodtgørelse til møder rn.v.

Refusion af telefonsamtaler
Honorar, bestyrelsen
Forsikringer
Advokat, Rådgivning
Diverse repræsentation
Administration af forcning

Asfaltering af grusveje 2017
Fibernet Fibia P/S
Vedl§eholcl veje og stier
Vedligehold plantebælte, ptanhing
Slåning af fællesarealer
Muldvarpebekæmpelse
Digelag, Bøtø Nor
Grønne arealer, veje og antenne

Udgifter i alt
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Bilag 2

Side 2
Grundejerforeningen Dyrehaven Marielysl
Balance pr 31.12.2017

2017 2016
Aktiver

Beholdningec
Kasse
Drifrskonto
Opsparingskonto
Beholdninger ialt

Aktiver i alt

Passiver

Egenkapital:
Fri egenkapital:
Saldo pr. 01.01
Overført fra 'VeJ- og antennefond" 3lll2-17
Arets resuttat
Fri egenkapital g. 31.12.

Øremærket egenkapial:
'Vei- oS antennefond", saldo pr. 01.01.
Overføil til "Fri egenkapitaf' 31112-17
Egenkapital i alt pr. 31.12.

Kreditorar:
Fibernet Fib{a P/S
Anticimex, muldvarpebekæmpelse
Krrdltorer i alt

Faesiver i art

'to{.æ8
80.000
{,6.752---fiEffi

110 000
€0.000---iffi

132.360

-27.472-_iffiEr

110.000

----ffi:Bsii'

83 8S5

.7.000
7.0(B

155.136

83.895

a98.783

Revisorpåtegning:

0
1 15.136
40.000

--*i353§
155.r36

0
88.783

210.000--.Effi
_399J!!_

oen 41r ?ot&

Næstved den 5/1-18



Grundejerforeningen Dyrehaven Marielyst

Budgetforslag 2418

Budgetfoslag

2018

Regnskab

2017

Budget

2417

INDTÆGTER:

Kontingent (235 x 270O krl
Ekstraord. Kontingent 201 7

Renter, opsparingskonto
Diverse

lndtægter i alt

UDGIFTER:
Møder, generalforcamling m.v.
Kontorartikler

Porto, gebyr og abonnement
Kørselsgodtgørelse til møder m.v.

Refusion af telefonsamtaler
Honorar, bestyrelsen

Forsikringer
Advokat, Rådgivning
Diverse repræsentation

Administration af forcning

Asfaltering af grusveje 2017
Fibemet Fibia P/S (235 x 139 x 12)

Vedligehold veje og stier
Vedligehold plantebælte, plantning

Slåning af fællesarealer
Muldvarpebekæmpelse
Digelag, Bøtø Nor

Grønne alealer, veie og antenne

Udgifter i alt

Arets resultat

Kontingent (235 medlemmer)

Rykkergebyr

rykkergebyr i forb. med tvangsslåning

635.000
0

0

0

611.000
470.000

0

1.326

611.000
470.000

0

0

635.000

12.000

3.000

9.000
18.000

2.000
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3.000
2.000
1.000

1.082.326

11.473
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9.189
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2.000
13.000
2.734

0

165
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3.000
2.000
1.000

63.000

0

392.000
30.000

10.000

90.000

15.000
6.000

56.516

561.969
363.780

50.386

8.604
89.375

13.799
4.649

62.000

550.000
364.000

60.000
12.000

90.000
14.000

5.000
a0:}.000

606.000

29.000

1.092.562

{.149.078

-66.752

2.600

1.095.000

1.157.000

2.700

100
150

100
150



Bilag 4

Postkasser

I september 2017 opfordrede vitil, at man flernede postkasser i dårlig stand eller ikke længere blev brugt.

35 postkasser er blevet fjernet af medlemmerne og efterfølgende er 13 blevet fjernet af
grundejerforeningen. - Der er pr 1. februar i alt 115 postkasser tilbage.

Bestyrelsen ønsker nu en tilkendegivelse fra generalforsamlingen med henblik på det videre forløb med

hensyn til forskønnelse af postkassestativerne:

1) Der er stadig 42 postkasser, som ikke er blevet fjernet selv om de i september-brevet var angivet til ikke

at være i brug. - Og ejerne har heller ikke kontaktet grundejerforeningen.

Kan generalforsamlingen godkende at foreningen nedtager disse postkasser?

2) Bibeholde postkassestativerne som de er nu med en minimum fornyelse af træ og stolper.

3) Udskifte nuværende postkassestativer med et postkasseanlæg som f.eks. MEFA Model 701 m. 6-stift
Ruko lås. - Samme placering som nuværende stativer. - Anslået pris baseret på L25 postkasser ca 125.000

kr.

4) Udskifte nuværende stativer som i pkt. 2), - men med en central placering af et nyt postkasseanlæg f.eks.

ved S-svinget på Dyrehaven. - Anslået pris baseret på L25 postkasser ca 125.000 kr.

En evt. udskiftning kan foretages i 2019, hvor finansiering kan ske via kontingentbetalingen. - Solidarisk

betaling med ca 5@ kr pr medlem.

Eksempel på postkasseanlæg:


