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Grundejerforeningen Eldorado 
v/Birthe Benzin      31. oktober 2007 
 
 
 
 
 

Noter fra 
generalforsamlingen den 20. oktober 2007 

på Højby Kro 
 
 
 
Formanden, Uffe Espensen, bød de fremmødte medlemmer velkommen. 
 
Til dirigent valgtes Allan Heick, der kunne konstatere at generalforsamlingen var 
lovlig indkaldt. 
 
Formandens beretning: 
 
Bestyrelsen har mailet med Odsherred Kommune angående vores tilgroede dige.  
Da vi endelig fandt frem til den rette afdeling, handlede kommunen ganske hurtigt 
og har klippet og beskåret.   
 
Bestyrelsen fik en henvendelse fra SAGT om at vores nye kommune vil indføre 
grønne plastspande til renovation i hele området (som det er i gamle Dragsholm 
Kommune), hvilket bestyrelsen nedstemte, da vi finder det bestående system med 
papirposer fungerer tilfredsstillende, og er pænere at se på. 
 
Referatet af mødet i Odsherred Hallen den 4. august 2007, som Birthe Benzin har 
skrevet, vil blive lagt på vores hjemmeside, da det indeholder oplysninger/tele-
fonnumre om hvor man kan henvende sig, hvis man skal i kontakt med diverse 
myndigheder. 
 
Der er blevet forespurgt om det er muligt at få bredbånd i området.  Bestyrelsen 
tror ikke på at der vil blive gravet i det store område.  Der findes et område der 
bliver betjent af master i Grevinge.  Master er ikke så kønne, og fungerer bedst 
hvis man ligger tæt på dem, så bestyrelsen tror ikke der kommer bredbånd - 
foreløbig. 
 
Bestyrelsen tager kontakt til Michael Olsen i Odsherred Kommune angående 
eventuel afvanding af engarealerne, så det vil være muligt at gå rimelig tørskoet til 
vandet.  Ligeledes vil bestyrelsen forespørge kommunen om hvad de vil gøre hvis 
der i området kommer meget store nedbørsmængder på kort tid.  Her tænkes på 
om digerne er værn nok for de forreste grunde. 
 
Slikhuset på Marselisborg Allé er formentlig blevet solgt. 
 
Formanden har haft møde med Rene (vores træfælder-mand på hjemmesiden) om 
rydning af vejen til pumpen, som er helt tilgroet.  Vejbredden bliver ca. 3 m. 
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Bestyrelsen har undersøgt et ønske fra sidste års generalforsamling om en bænk 
på diget.  En bænk vil formentlig koste 3-7.000 kr. (ikke opsat).  Det skal 
undersøges om der kan gives tilladelse af amtet, før der arbejdes videre med 
sagen.      
 
Der var på generalforsamlingen i 2006 et ønske om at deklarationerne ville blive 
omskrevet til et lettere forståeligt sprog. 
Vi har haft et af vores medlemmer som er jurist, og som tilbød sin assistance, til at 
se på de tinglyste deklarationer. Hun har imidlertid afstået fra det, da det ser lidt 
vanskeligt ud, og foreslået at vi bruger to timer hos en advokat.  Bestyrelsen vi 
arbejde videre med dette.   
      
Der har ikke været nogle byggesager i denne sæson. 
 
Vores kasserer Kim Jensen, Marselisborg Allé har ønsket at stoppe som kasserer. 
Kim har et ønske om at kunne betale fakturaer m.v. på en lettere måde, eventuelt 
via homebanking.  Homebanking er blot lidt vanskeligt, når der ifølge vores 
vedtægter skal være to underskrivere.  Det kan lade sig gøre at have home- 
banking hos kasserer og formand.  Kassereren skal så blot via mail meddele 
formanden, at der skal godkendes betalinger. 
 
Børge Nielsen, Paradisengen tilkendegav at han gerne ville overtage kasserer-
jobbet.  Bestyrelsen vil nu afvente og høre, om han også gerne vil skifte det 
bestående system.  Vi bør dog nok opsige vores ’giro’ konto da gebyrerne 
efterhånden er ret høje.   
 
Et af vores medlemmer fortalte at han arbejder med bustrafikken til Odsherred 
som kører fra Høje Taastrup.  Der kan købes 10 turs kort, prisen for en tur er ca. 
kr. 90,-.  Hvis der er interesse her for, vil vores medlem gerne orientere nærmere. 
 
Generalforsamlingen vedtog at medlemmer som ikke holder rabatten fri for 
bunker af grene og kvas skal have en tidsbestemt henvendelse om at få det fjernet.  
Hvis det mod forventning ikke fjernes, har bestyrelsen bemyndigelse til at 
rekvirere en vogn- mand og få det fjernet for grundejerens regning. 
 
Man enedes om at bibeholde kontingentet som de tidligere år, - kr. 300,-/parcel 
samt kr. 100,- for indmeldelsesgebyr for nye medlemmer. 
 
Bestyrelsen håber i fremtiden at referater m.m. ikke skal sendes ud med post.  
Dels arbejdet, dels udgiften.  Er der medlemmer der ikke har mulighed for at se 
vores hjemmeside, vil de naturligvis få det fremsendt med post. 
 
Husk venligst at det ikke er tilladt at lægge grenaffald i vejrabatten. 
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Der fremkom tak til Kim Jensen for sit arbejde som kasserer, og ros for at bragt 
vores regnskab i en god ’bane’, og Børge Nielsen blev budt velkommen i 
bestyrelsen som i dag består af følgende: 
 
    formand Uffe Espensen 
    næstformand Gunnar Ildor 
    kasserer Børge Nielsen 
    sekretær Birthe Benzin 
    suppleant Gert Jensen 
    revisor Allan Heick 
    revisorsuppleant Knud Højte 
 
Formanden takkede for god ro og orden. 
 
ref. bb 
 
 
 
 
Uffe Espensen     Allan Heick 
(formand)     (dirigent) 
 
 
 
 
 
OBS!!   Bemærk venligst at dette referat er det sidste som bliver 

udsendt.   
I fremtiden vil referatet blive lagt på foreningens hjemmeside 

 www.Gf-Eldorado.dk med mindre der bliver givet besked om 
at det ønskes tilsendt. 


