
Generalforsamling 
Dronningmølle Strandpark I-III
27-06-2021



Dagsorden

Velkommen v. formand Christian S Laursen
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab (2020) til godkendelse. 
4. Fastsættelse af kontingent for 2022. 
5. Fremsættelse af budget for regnskabsår 2022 til godkendelse. 
6. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen jf. § 12 
8. Valg af 2 revisorer fra foreningen samt en suppleant. 
9. Valg af repræsentant til vandværkets bestyrelse. 

10. Eventuelt



Valg af dirigent, referent og 
stemmetællere

� Dirigent: bestyrelse foreslår Torben F 
Sørensen

� Referent: bestyrelsen foreslår Mariann 
Stoltze Laursen

� Der skal vælges to stemmetællere fra 
forsamlingen



Bestyrelsens beretning

�Generelt v. Christian S Laursen
� Vej og sti v. Peter Hauch
� Info og hjemmeside v. Dennis Møller
� Info fra vandværket v. Kris Kristensen



Ny forening Pandehave Eng

� Hvorfor foreningen Pandehave Eng
� Drive og vedligeholde det frede område i et 

samarbejde mellem DRMS og Fuglevangen
� Formål:

� Fremme biodiversiteten
� Øge naturværdien
� Øge den rekreative værdier

� Dele udgifter til vedligehold mellem DRMS og 
Fuglevangen



Pandehave Eng forsat

� Prioriterede indsatser 2021-2022
� Etablere en nultilstand som Foreningen overtager 

fra DRMS og FV
� Etablere hegning med græsning
� Etablere vandhuller
� Bekæmpe invasive arter (Japans Pilurt og 

Rugosa)
� Ansøge om landbrugsstøtte



Pandehave Eng forsat

� Sådan kan det komme til at se ud:



Hotelklage

� Baggrund:
� Lokalplan giver tilladelse til 2200m2 hotel i 4 etager og 

2700m2 hytter i alt 4900 m2 svarende til 40 sommerhuse 
120m3

� Planerne vil ændre karakteren af området radikalt
� Vil afskære Ruslandskilen fra den visuelle forbindelse med 

havet
� Reducere muligheden for campingturisme
� Det lange perspektiv: Byggeriet kan skabe præcedens for 

fremtidigt byggeri i Dronningmølle og radikalt ændre den 
by vi kender



Hotelklage, hvad har vi klaget over

Vi kan kun klage over trufne afgørelser, og 
har derfor klaget over følgende:
• At der ikke er gennemført miljøvurdering
• At planen ikke indeholder konkret regulering af 

byggeriet (meget vide rammer for bygherre)
• At høringsfristen har været for kort i forhold til 

kompleksiteten af lokal og kommuneplanen

Der kommer borgermøde d. 22. august, husk 
at deltage og giv jeres mening til kende



Fokus i den kommende bestyrelsesperiode

� Trafiksikkerhed i samarbejde med naboforeninger
� Skel mod foreningens veje og vendepladser
� Parkering på rabatter og vendepladser
� Overholdelse af støjregler
� Kommende ny affaldssortering
� Hjertestartere
� Nye udhængsskabe på Solbakken og Strandkrogen
� Indsats mod haveaffald på eng og ved jernbanen



Information om vej og sti

� Klipning og vedligehold i god gænge
� Flytning af faskine ved Solbakkevej 

(kommunen har godkendt den nye 
placering)



Info og hjemmeside

� Hvad kan man finde på vores hjemmeside
� Nye tiltag på hjemmesiden



Orientering fra Vandværket

� Ny boring
�Generalforsamling



Regnskab 2020



Regnskabet er udsendt 

sammen med indkaldelsen 

til denne generalforsamling.

Jeg vil nu gennemgå de 
væsentligste elementer

Eventuelle spørgsmål besvares 
løbende efter de enkelt elementer.



Samlet konklusion

� Det regnskabsmæssige resultat er tilfredsstillende på trods af det negative resultat 
på kr. -543.185,- 

� Resultatet er primært drevet af to enkeltposter som vi allerede på sidste års 
generalforsamling redegjorde for:

• Afskrivning ”Vej fond” Kr. -515.479,64

• Ekstraord. udgifter* Kr. -76.084,-

� Resultatet før afskrivninger og ekstraordinære poster er Kr. 48.319,16 hvilket er 
begrundelsen for at vurderingen af det regnskabsmæssige resultat for 2020 er 
tilfredsstillende. 

� *Primært kulancebetaling kr. 75.000,- til Grundejerforeningen Fuglevangen



Resultatopgørelse - hovedtal

Resultatopgørelse 2019 2020 Budget 2020
Indtægter i alt 240.033 242.100 241.600
Driftsomkostninger -108.379 -143.292 -114.000
Administration -72.447 -50.489 -65.000
Resultat før afskrivninger 59.207 48.319 62.550
Afskrivninger 0 -515.480
Renter -155 59
Ekstraordinære poster 0 -76.084
Resultat 59.052 -543.185 62.550



Bemærkninger til resultatopgørelsen
(Driftsomkostninger)

� Driftsomkostningerne udgør ca. 74% af de ordinære 
omkostninger. De væsentligste poster og ændringer er:

� Græsslåning kr. 89.937,50 +     5%
Fællesarealer beskæring kr.  9.562,50 +    22%
Dræn vedligehold kr. 28.754,06 >+100%
Dræn drift* kr.  7.898,86 ny post i 2020

� Samlet set er driftsomkostningerne steget med 32% i 2020 
svarende til en stigning på ~ Kr. 34.913,-

� *Tilbagebetalt aconto i februar 2021 Kr. 7.252,49



Bemærkninger til resultatopgørelsen
(Administrationsomkostninger)

� De væsentligste poster og ændringer er:
� Omkostninger Nets kr. 1.697,69 +   11%

Regnskabsassistance kr. 6.063,64 -    52%
Bestyrelsesmøder kr. 5.782,65 -    50%
Web-hotel og domæne kr.    448,39 -    94%

� Samlet set er administrationsomkostningerne 
reduceret med 30% i 2020 svarende til ~ Kr. 21.958,-



Bemærkninger til resultatopgørelsen
(Afskrivninger og ekstraordinære poster)

� Afskrivninger
� Afskrivninger ”Vej fond” Kr. 

-515.479,64
� En engangspostering som 

udgiftsfører tidligere afholdte 
omkostninger som var aktiveret og 
dermed medtaget i balancen 
under Anlægsaktiver, ”Vej fond”

Ekstraordinære poster

kulancebetaling kr. 75.000,- til 
Grundejerforeningen Fuglevangen 
samt kulancebetaling Kr. 1.084,- 
angående hegnssyn.













Balance

Aktiver Passiver
Anlægsaktiver 0 Egenkapital
Omsætningsaktiver - Ovf. tidligere år 653.889
- Bank 134.154 - Årets resultat -543.185
- Restancer -12.650 Gæld 10.800
Aktiver i alt 121.504 Passiver i alt 121.504



Balance 2019

Aktiver Passiver
Vej fond 582.980 Egenkapital
Omsætningsaktiver - Ovf. tidligere år 594.837
- Bank 93.717 - Årets resultat 61.345
- Restancer 8.600 Gæld 11.917
Aktiver i alt 668.097 Passiver i alt 668.096



Bemærkninger til balancen

� Balancen er primært påvirket af 
afviklingen af den tidligere såkaldte ”Vej 
fond”. 

� De negative restancer er for meget 
indbetalt kontingent. Reelt var der 
restance for 3 grundejere hvoraf 2 kan 
henføres til dødsboer.



Budget 2022



Resultatopgørelse - hovedtal

Resultatopgørelse Budget 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Budget 
2022

Indtægter
Kontingent m.m. 241.600 241.600 332.200 350.200
Udgifter
Driftsomkostninger -98.000 -114.000 -141.000 -150.000
Administration -71.550 -65.050 -79.000 -79.000
Renter -100
Resultat 72.050 62.550 112.200 121.300



Bemærkninger til budgettet
� Kontingent fastholdes uforandret.
� Omkostninger til græsslåning forventes at være på niveau med 

2020 hvorfor budgettet forhøjes til aktuelle omkostninger.
� Øvrige omkostninger forventes ligeledes i niveau med 2020.
� Hensættelse: Bestyrelsen har i juni måned vedtaget at henlægge 

DK 95.000,- til imødegåelse af fremtidige anlægsinvesteringer. 
Det kunne være større asfaltarbejder, afhjælpning af stigende 
problemer med vand og lignende. Hensættelsen skal ses som en 
opsparing og vil fra regnskabet 2021 fremgå af balancens 
aktiv-side. På baggrund af det forelagte budget forventes det at 
vi kan henlægge et lignende beløb i 2022.



Forslag fra bestyrelse og medlemmer

� Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer
� Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændringer

� Vedtægterne sættes til afstemning pr. paragraf
� Grøn tekst er det der foreslås
� Gul tekst er det der udgår
� For at vedtægtsændring kan vedtages kræves følgende:

� Mindst to tredjedele af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at 2/3 
af de afgivne stemmer er for

� Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede, men mindst to tredjedele af de afgivne 
stemmer er for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling. 

� På denne kan vedkommende beslutning gyldigt vedtages, når mindst to 
tredjedele af de afgivne stemmer – uden hensyn til de mødendes antal – 
er for forslaget.



§1



§2



§3



§4

� Kun nummerering med stk. nr.



§5



§6



§7



§8



§9



§10

� Kun nummerering med stk. nr.



§11



§12



§13



§14



§15



§16

� Kun nummerering med stk. nr.



Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
supleant

� På valg er:
� Christian S Laursen, modtager genvalg
� Peter Larsen, modtager genvalg
� Dennis Møller, modtager genvalg
� Kate Jakobsen, modtager ikke genvalg
� Til nyvalg foreslår bestyrelsen Ole Hoff

� Suppleant
� Ole Madsen, modtager genvalg



Valg af suppleant til bestyrelsen og 
revisorer

� Revisorer
� Henrik Suhr, modtager genvalg
� Bodil Brøndum, modtager genvalg

� Suppleant:
� Forslag modtages fra forsamlingen



Valg af repræsentant til vandværkets 
bestyrelse

� Bestyrelsen forslår Kris Kristensen som 
modtager genvalg



Eventuelt

�Mulighed for emner fra forsamlingen



Farvel til Kate

� Vi siger farvel til 
et skattet og 
engageret 
bestyrelses-me
dlem og 
formand 
gennem 16 år


