
Referat af ordinær generalforsamling i Engholmgaards 
Grundejerforening 

 
Onsdag d. 10/5-2017 kl. 19.00 i Klubhuset, Karl Olsens Vej 5, Saunte 

 
1. Valg af dirigent: Bent Andersen (Saturnvej 26). Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt 

indkaldt og der er 20 stemmeberettigede medlemmer. 

2. Formandens beretning for 2016: Gennemgang af løbende sager. 

a. Næsteformanden har trukket sig fra bestyrelsen pga. at bestyrelsen på uheldigvis blev blandet 

ind i en nabostridighed. Bestyrelsessuppleanten er blevet ny næstformand. 

b. På hjørne ved Saturnvej/Jupitervej er der lavet kantforstærkning  

c. På Mælkevejen er der er lavet vejbump, og vulsten ved starten af Saturnvej mod Sennepsbakken 

er genetableret. 

d. På Poluxvej, ved vendepladsen, er der ved fræsning ændret lidt på hældningen på vejen, så 

regnvand løber til regnvandsbrønd. Og der er gravet en faskine ned, som er tilsluttet 

regnvandsbrønden. 

e. Brev fra Helsingør kommune til alle i grundejerforeningen, om at der blev åbnet for 

gennemkørsel fra grundejerforningen Toftemosegård til Poluxvej, i forbindelse med at der skulle 

bygges rundkørsel i T-krydset Sauntevej/Toftemosevej. Formanden har kontaktet Helsingør 

kommune og fået lovning på at ændringer/ødelæggelser af vej og rabatter på Poluxvej og 

Saturnvej, bliver genetableret/reperaret af Helsingør kommune. 

GODKENDT. 

3. Regnskab for 2016 samt budget 2017: GODKENDT. 

4. Indkomne forslag: 

a. Forstærkning af hjørne Jupitervej/Mælkevej, hvor der ingen forstærkning er, samt nogle 

forstærkninger på det korte stykke af Jupitervej. JDS er kommet med et tilbud på 65.000,- kr. 

VEDTAGET. 

b. Forskønnelse af sti, ved bom, på Poluxvej for maksimum 10.000,- kr. VEDTAGET. 

c. Opsætning af hjertestarter. Det diskuteres om forslaget strider imod grundejerforeningens 

vedtægter. Der er flertal for forslaget, men det skal undersøges nærmere om det kan vedtages.  

5. Kontingent for 2018: VEDTAGET. 

6. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2018: VEDTAGET. 

7. Valg til bestyrelsen: Jan Anthonsen og Henrik Andersen genopstiller. GENVALGT. 

8. Valg af suppleant til bestyrelsen: Hans Henrik Holm Hansen (Jupitervej 43) opstiller. VALGT. 

9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter (på valg hvert år): Jan Petersen (Vegavej 6) og Hans-

Kristian Jacobsen (Saturnvej 11) genopstiller.  VALGT.  Jeppe Stensballe (Jupitervej 26) opstiller som 

revisorsuppliant. VALGT. 

10. Generelt: 

a. Formanden påminder grundejerne om at overholde grundejerforeningens vedtægter og 

lokalplanen. F.eks. skal biler parkeres på egen grund og ikke i rabatterne. Andre ting, som f.eks. 

sten, byggematerialer og skrot må heller ikke placeres i rabatter. 



b. Fra d. 1. januar 2018 har Helsingør Kommune overdraget ansvaret for drift og vedligeholdelse af 

alt gadelys til Forsyning Helsingør. 

c. Helsingør kommune har indført nye parkeringsregler med påbud om at der ved parkering skal 

være min. 1 meter til hæk. Det blev diskuteret om parkeringsreglerne også gælder på private 

veje. 

d. Der skal graves fjernvarme ned til området ved Toftemosevej. I den forbindelse skal den nye 

rundkørsel delvist graves op og der vil igen blive lukket op for gennemkørsel til Poluxvej. 

e. Grundejerforeningens hjemmeside vil blive fornyet. 

 

Ovenstående referat godkendes hermed af generalforsamlings referent, dirigent og bestyrelsen: 
 
 
Dato:  Underskrift: 
  
Referent ved generalforsamlingen Katrine Tingleff, Jupitervej 35  
 
 
Dato:  Underskrift: 
  
Dirigent ved generalforsamlingen Bent Andersen, Saturnvej 26  
 
 
Dato:  Underskrift: 
  
Formand for bestyrelsen Henrik Andersen, Saturnvej 12  
 


