
              
 

Grundejerforeningen Sandal   
 
Referat – ordinær generalforsamling 2021 
 
Tirsdag den 23. marts 2021 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Grundejerfor-
eningen Sandal. Generalforsamlingen blev afholdt via afstemningsblanket på grund af de 
aktuelle forsamlingsrestriktioner som følge af Covid-19.  
 
Til stede var i alt repræsenteret 22 grundejere ud af grundejerforeningens 177 medlem-
mer.  
    
1. Valg af dirigent og referent 
Formand Thomas Ravn modtog valg som dirigent og Mette Elliott som referent.  
 
2. Bestyrelsens forelæggelse af årsberetning for 2020 
Bestyrelsens beretning var vedlagt indkaldelsen og blev enstemmigt vedtaget:  
 
Efter generalforsamlingen 2020, konstituerede bestyrelsen i Grundejerforeningen Sandal 
sig med følgende medlemmer: 
Formand - Thomas Ravn – Askevej 8 
Næstformand - Mette Elliott – Slåenvej 12 
Kasserer - Flemming Pedersen – Fyrrevej 6 
Å-Udvalg og Suppleanter:   
Alfred Snoghøj- Bøgevej 10  
Bianca Ravn - Askevej 8 
Det havde været optimalt med 4 aktive bestyrelsesmedlemmer, men det har fungeret 
med 3 faste + 2 suppleanter – som blev valgt på generalforsamlingen.  
Der har ikke været afstemninger i perioden. Det har været et stille år - for vejfonden og 
for foreningen.  
Foreningens ”have” – grunden placeret Slåenvej 14 – har med postkassen fungeret til 
indsamling af e-mail adresser og tilkendegivelse for modtagelse af elektronisk post. 
Foreningens domain GRF-SANDAL.dk er overdraget til foreningen, så det er foreningens 
formand og bestyrelse, der står for det. Dette for at undgå, at vi fremover skal overdrage 
personlige rettigheder.  
Vi var en samlet bestyrelse – samt Erich Drewer fra foreningen Præstehaven – til Forsyn 
med kommunen og Gigabit, på det kommende gravearbejde og etablering af kabel for in-
ternet. Vi pointerede, at der graves mindst muligt i grundejerforeningens veje. 
 
I 2020 er der foretaget reparation af hul i asfalt og nedfalden kloak på Baneringen, 
samt reparation af hul i vej ud for Tjørnevej 5. For enden af Bøgevej ved skråningen til 
åen, er beplantningen skåret ned i højden. Pullerterne, der afskærmer til åen er udskiftet 
pga. råd og der er monteret nye røde refleksbånd på. Skilt med PAS PÅ MIG er indkøbt 
og monteret ved indkørsel til Tjørnevej.  
 
I forbindelse med etableringen af fjernvarmen har vi konstateret, at der er revner i asfal-
ten på Baneringen og Tjørnevej. Egedal Fjernvarme har lovet at udbedre dette i 2021. 
Bestyrelsen overvåge om der senere opstår revner og holde Egedal Fjernvarme ansvar-
lig. 
 
Stenløse Å 
Å-udvalget har arbejdet hårdt på at bevare Stenløse Å i sit nuværende tracé. Tak til Al-
fred og Bianca for deres store arbejde i den forbindelse. Vi kan anbefale alle at følge ar-
bejdet via Facebook-gruppen ”Bevar Stenløse Å”. Følgegruppen ”Bevar Stenløse Å” har 
udarbejdet en rapport med deres input til de forskellige muligheder, der har været bragt 
på bane. Denne kan downloades på grundejerforeningens hjemmeside under Å udvalget 
informerer > Rapport fra følgegruppen.  
 
Søren Andersen, revisor for foreningen, flytter og vi vil gerne sende en stor tak for det 
mangeårige arbejde som revisor, som bestyrelsen og ikke mindst grundejerne har haft 
glæde af gennem tiden. Vi sender en erkendtlighed og tak. 
 



              
 

3.  Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab 2020  
Regnskabet var vedlagt indkaldelsen.  
 
Årets resultat for grundejerforeningen lød på kr. 1.609,26, som overførtes til egenkapita-
len, som herefter lyder på kr. 36.286,24.  
 
Årets resultat for vejfond lød på kr. 68.416,84, som overførtes til egenkapitalen, som 
herefter lyder på kr. 795.794,46.  
 
Regnskabet for både grundejerforening og vejfond blev herefter enstemmigt godkendt.  
 
4. Indkomne forslag  

A) Bestyrelsen foreslår, at foreningens fysiske kassebeholdning nedlægges og i stedet 
gøres digital i form af et debitkort tilknyttet en særskilt konto med en saldo på 
maksimalt 500 kr. (dvs. adskilt fra foreningens øvrige midler). Der henvises til ved-
tægternes § 11, stk. c. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget og bestyrelsen blev bemyndiget til at oprette en 
digital kassebeholdning.  

 
5. Fastsættelse af kontingent, vejfondsbidrag og rykkergebyr 
Bestyrelsen anbefaler uændrede satser, således at kontingent i 2021 udgør kr. 20, vej-
fondsbidrag kr. 580 og evt. rykkergebyr kr. 100. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  
 
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

− Formand Thomas Ravn blev genvalgt for en 1-årig periode.   
− Flemming Pedersen blev genvalgt for en 2 årig periode som bestyrelsesmedlem  

Mads Herskind blev valgt som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode. 
 
Bestyrelsen består herefter af: 
Thomas Ravn (på valg i 2022) 
Flemming Pedersen (på valg i 2023) 
Mads Herskind (på valg i 2023) 
Mette Elliott (på valg i 2022) 
 
Bestyrelsen takkede Flemming Pedersen for hans store arbejde som foreningens kasserer 
gennem mange år, men glæder sig det fortsatte samarbejde i bestyrelsen.  
 
Som suppleanter blev Bianca Ravn og Alfred Snoghøj Rasmussen genvalgt.  
 
7. Valg af revisor 
Poul Andersen samt Michael Beltoft blev valgt som revisorer. I lighed med tidligere år blev 
der ikke valgt revisorsuppleanter.  
 
8. Eventuelt  
Punktet udskydes til evt. ekstraordinær generalforsamling senere på året. 
 
Vi gør opmærksom på, at som et led i beslutningen på generalforsamlingen i 2020 om at 
påbegynde en digitaliseringsproces, vil der i år ikke blive runddelt girokort.  
Det samlede kontingent/vejfondsbidrag med kr. 600 bedes i stedet indsat på 
grundejerforeningens konto i Danske Bank: reg.nr.: 1551, kontonr.: 3084493. 
Husk at angive adresse og gerne medlems-nr. Kontingent skal indbetales senest 
1. maj 2021 
 
Stenløse den        /         2021 
 
 
Som dirigent:       Som referent:  
  

 
Thomas Ravn       Mette Elliott 
 
 
 


