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Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm blev afholdt 

onsdag den 9. juni 2021 kl. 19:00 
på Gungehusskolen: 
 
Fremmødt var 11 husstande inkl. bestyrelsen, herudover 2 stemmesedler. 

 
 

1. Valg af dirigent. 
Michael, nr. 87 

2. Formandens beretning. 
Se vedhæftede. Ingen bemærkninger hertil og dermed godkendt. 

3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse. 
Spørgsmål til hvorfor renovation ligger så meget højere end budgetteret. Det skyldes, 
at den private renovationsbetaling er overgået til grundejerforeningen, idet vi fik 
fælles affaldssortering. Det bør til gengæld være sparet på den private 
ejendomsskattebillet. 
 
Der er kommentar om nødvendigheden af at kloakkerne skal renses hvert år, da de 
fleste ser fine ud. Per(61) oplyser, at han har fået at vide, at det er HoFor, der ejer 
kloakkerne, og dermed dem, der har ansvaret for dem. Bestyrelsen undersøger om det 
er rigtigt, så vi evt. ikke har ansvaret for at vedligeholde dem. Alternativt om vi bør 
have forsikring på rørene.  
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 

4. Kassereren fremlægger forslag til budget. 
Der er ønske om flere trillebøre og gerne med nummer, så vi ved om nogen 
forsvinder. 
 
Der bliver spurgt til de negative renter og bestyrelsen forklarer, at det skyldes, at der 
ønskes at have en buffer stående i egenkapital til større uforudset omkostninger og 
omkostninger, som ikke vil kunne bæres af et årsbudget, fx reparation af carporte, 
vejen, fortove. 
 
Budgettet blev herefter vedtaget. 
 

5. Eventuelle forslag fra medlemmer og bestyrelse. 
Der stemmes om forslag vedrørende kamera. 9 stemte for, 3 imod og 1 stemte ikke. 
Forslaget blev derfor vedtaget. 
  

6. Valg af bestyrelse (jfr. § 10)  
på valg er: 
• Torben Klausen (111) – villig til genvalg 
• Steffen Berensen (89) – ej villig til genvalg 
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• Martin Staal (125) – villig til genvalg 
• Lasse Blom Kristensen (49) – villig til genvalg 
• Navn fjernet(DEAS-repræsenatant) – villig til genvalg, men tidligere 

repræsentant skal have andre opgave, og dermed vil der komme 
udskiftning. 

 
René Hjorth(101) valgte at opstille. René blev dermed valgt ind i bestyrelsen i stedet 
for Steffen, som takkes for sin store indsats. 
 
DEAS har efter generalforsamling givet besked om at deres nye repræsentant er Niels 
Winther. 
 

7. Valg af 2 suppleanter 
på valg er: 
• Nicoline Rosenberg (85) – villig til genvalg 
• Lene Juhl (99) – villig til genvalg 

 
Steffen Berrensen(89) ønskede at opstille som suppleant og i den forbindelse havde 
Nicoline valgt at fratræde. Dermed erstatter Steffen Nicoline som suppleant. 
 

8. Valg af 2 revisorer 
på valg er: 
• Michael Sørensen (87) – villig til genvalg 
• Per Bang (105) – villig til genvalg 

 
Begge revisorer forsætter. 
 

9. Fastsættelse af årskontingent og andre ydelser 
Michael(87) stillede forslag om at standardkompensation ifm. grønt udvalg mv. 
eksklusiv sne hæves til 150 kr. pr. time i stedet for 130 kr. 10 stemte for og 1 
imod. Det blev dermed vedtaget med omgående virkning. 
 
Steffen(89) stillede forslag om kompensation ifm. snerydning bliver hævet fra 200 
kr. til 220 kr. 9 stemte for og 2 stemte imod og dermed blev det vedtaget med 
omgående virkning. 
 
10. Eventuelt 

herunder valg til diverse udvalg, som er:  
det grønne udvalg: Det grønne udvalg består forsat og alle er velkomne. 
 
Græsslåning: Der er umiddelbart nok medlemmer. Michael Tiedemand 
koordinerer det og laver vagtplan. 
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Oprydning på området: Martin Staal er koordinator og hans børn Helena og 
Klara vil være udførende. 
 
Snerydning: Der er mangel på mandskab, da Martin Staal og Morten ikke 
ønsker at forsætte. Formand Torben(111) tager ansvar for at forsøge at 
rekruttere nye personer til den kommende sæson. 
 
Festudvalg: Lene (99) kontaktes ift. at høre om der er styr på det. 
 
Legepladsudvalg mv.: Lene (99) kontaktes ift. at høre om der er styr på det. 

 
Martin(91) stillede spørgsmål til sand og træstubbe, der ligger rundt omkring. Skal 
det ikke fjernes? Bestyrelsen ser på om det skal gøres i forbindelse med 
aktivitetsdagen. Alternativt tilbyder Martin at køre ud på genbrugspladsen med det, 
hvilket kan ske i forbindelse med en grøn udvalgsdag. 
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Formandens Beretning 2021 

/ Velkommen til alle fremmødte, lejere og ejere, med et tilbageblik på endnu et lille år som er gået. 

/ Bestyrelsen har indkøbt 7 stk. nye kameraer, som erstatning for de gamle. De 7 nye kameraer, som 

Steffen har sat op, har en rigtig god kvalitet, og som er i stand til at se nummerplader i dagslys, samt fine 

farvegengivelser. Det vil gavne alle Ketteholmere i  forsøget på at kunne hjælpe politiet  med brugbart 

videomateriale, for opklaring af evt kriminalitet her Ketteholm. 

/ Vi har som alle ved, fået gang i den nye skraldeordning, med containere til sorterings affald  2 steder,  

1 sæt på midten og 1 sæt placerede ved vendepladsen. 

Bestyrelsen er enige om at sorteringen i det stort og hele fungere rigtig godt. 

Bliv endelig ved med at sortere rigtigt.. 

/ Bestyrelsen / Steffen har endvidere sat Lysstofrør op  ved  containerne, så alle har et bedre overblik, ved 

aflevering af affald i de mørke perioder. 

/  Der er skiftet nøgler til alle vores forskellige  rum her i foreningen, så som Hønsehuset , Borde og stole 

rum, samt Materiale rum. 

Årsagen er ganske enkelt at alt for mange nøgler var i omløb. 

Nu er der kun  nøgler til de relevante personer, som  har forskellige opgaver her i Ketteholm. 

/ Vi skal igen i år afholde  aktivitsdag.  Den er dog ikke helt på plads, men vi regner med det bliver i 

slutningen af august, eller lidt  ind i september. 

 

/ Task force teamet har igen i år klippet hæk hele vejen rundt Ketteholm. Super arbejde.!! 

/ Til alle Ketteholmere,  kom  gerne med  forslag, til bestyrelsen løbende.  Vi tager gerne en snak om evt. 

muligheder. 

/ Husk at bruge vores hjemmeside www.ketteholm.dk. Husk også vi har en uformel facebookside, samt 

tilmed jer vores  nyhedsbrev, som Michael Leismann  nr.103 står for. 

/ Tusinde tak til alle jer som gør en kæmpe forskel, ved at deltage i vores forskellige udvalg.  

Det betyder at vi kan holde omkostningerne nede så vi ikke skal  have arbejdskraft ude fra. 

/ Jeg vil også rette en stor tak til det øvrige bestyrelses team, for et kanon stykke arbejde. 

jeg synes vi har en rigtig god sammensætning, som opfylder de krav om en  slagkraftig bestyrelse. 

/ Her til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til vores næstformand  Steffen, som har valgt at gå på pension 

...for et helt igennem fantastisk  stykke arbejde her i foreningen. uden dig og din antusiasme ville vi godt 



nok have haft store udfordringer. Du har virkelig bidraget med mange ting, så som el arbejdet rundt i 

området, samt opsætning af kameraer og styring af disse,  og  ikke mindst dit arrangement omkring 

skralde ordningen og grønt affald,  vi ved har været en stor mundfuld, men som du har kæmpet bravt  for 

skulle køre optimalt.. det lykkedes. Du har været en fornøjelse at arbejde sammen med. 

Det er dog dejligt at vide du stadig vil stå for el og overvågning, samt andre små gøremål her i Ketteholm 

stort tak Steffen. 

 

Tak til alle herfra formanden.. 

 

 

Torben / Formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


