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Referat af generalforsamling i Brf. Hylte Ferieby lørdag den 29. maj 2010 

Forum Kongrescenter, Hyltebruk 
 
 
Ad 1. 
Steen Klausen åbnede generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte. Der blev holdt 1 
minuts stilhed for Holger Nielsen, Blok 10. 
 
Ad 2. 
Punkt 14-17 byttede plads  
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad 3. 
Bestyrelsen havde foreslået Jan Hansen som dirigent, og han blev valgt. 
 
Ad 4. 
Susanne Hansen blev foreslået som referent samt Lise Johansson. Begge accepterede. 
 
Ad 5. 
Mitzi Hansen samt Kenneth Nielsen blev valgt som stemmetællere og protokolunderskrivere. 
 
Ad 6. 
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket i henhold til vedtægterne. 
 
Ad 7. 
Der var 43 stemmeberettigede i salen, heraf  xx  ved fuldmagt. 
 
Ad 8. 
Steen Klausen gennemgik bestyrelsens beretning. 
 
Flemming Winther hævdede at have fuldmagt fra 3 bestyrelsesmedlemmer til at hæve på den 
Nordea-konto, som bestyrelsen i efteråret 2009 konstaterede, var holdt uden for den øvrige 
bestyrelses viden og uden for regnskabet. Bestyrelsen samt Kim Nielsen bad om at se 
dokumentation herfor. Det svarede FW ikke på.  
Susanne Hansen ville vide, hvordan FW kunne tillade sig at hæve fra samme konto i august 2009, 
længe efter at FW var trådt ud af bestyrelsen. FW svarede, at det var en gave, han havde fået. 
Susanne Hansen følte sig utryg ved dette og gav udtryk for, at FW burde politianmeldes, og 
hvordan bestyrelsen forholdt sig til dette. Lise Johansson svarede, at bestyrelsen – på baggrund af 
revisionserklæringen fra foreningens svenske revisor Yvonne Wennerholm for årsregnskabet 2009 
– havde bedt en dansk revisor om at undersøge sagen. Når en sådan redegørelse er klar, vil 
bestyrelsen tage stilling til, om og hvad der evt. bør gøres.  
FW fortalte, at han ville imødese en politianmeldelse, og at denne konto ”befandt sig i 
Landsskatteretten”.  
FW spurgte Steen Klausen og Hans Christiansen, om de ikke havde modtaget penge. Begge 
bekræftede, at de havde fået godtgjort udgifter til fx indkøb af mad til generalforsamlinger, 
kørselsgodtgørelse samt penge for arbejde udført i Feriebyen. Jørgen Hansen gjorde opmærksom 
på, at alt dette ikke vedrørte årsberetningen for 2009, og at der kun var udbetalt penge for 
dokumenterede udgifter i 2009, og at der var 100% enighed i bestyrelsen om dette fremover.  
Ina  spurgte om, FW havde indbetalt de ca. 130.000,- som bestyrelsen per brev i oktober 2009 
havde fremsat krav om. Det har FW ikke.  
Ulf Bodeholt ville gerne vide, om ejerskiftegebyret på 2.500,- kr. ikke skal i foreningens kasse? 
Svaret er, at det skal de selvfølgelig, og det er også sket siden august 2008, da FW blev koblet fra 
dette. 
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Herefter blev beretningen sat til afstemning – 
30 ja – 12 nej – 1 blank. Beretningen vedtaget. 
 
Ad 9 – 10 - 11. 
Jørgen Hansen gennemgik årsregnskabet for 2009, som for første gang udviser et overskud på 
130.549. 
FW spurgte til, hvorfor der var afskrevet en faktura på 20.700 til advokat Lars Holm Rasmussen. 
LHR har oplyst, at han ikke har noget krav på foreningen – derfor er beløbet afskrevet. Vi har 
renteudgifter på 240.000 for vores lån på 7.7 mio. Lånet er med variabel rente. Der blev stillet 
forslag om at undersøge, hvad et fastforrentet lån ville koste. Bestyrelsen vil undersøge dette. 
Knud ville vide, om vi ikke kunne nøjes med at have udskiftet bestyrelsesnøglerne i stedet for at 
lægge hele systemet om. Det er ikke et spørgsmål om bestyrelsesnøgler – der manglede 4 
hovednøgler – systemet var nødt til at blive omlagt, og dette var den bedste og billigste løsning.  
 
Regnskabet blev sat til afstemning – 
35 ja – 4 nej – 4 blank. Regnskabet er godkendt. 
 
Ad 12. 
Ansvarsfrihed blev sat til afstemning – bestyrelsesmedlemmer kan ikke selv stemme. 
27 ja – 9 nej – 1 blank. Ansvarsfrihed vedtaget. 
 
Ad 13. 
Bestyrelsen ønsker ikke honorar. 
 
Dagsordenens punkt 14 og 17 byttes rundt. 
 
Ad 17. 
Jan Hansen forklarede, at en forening ikke kan stille forslag til generalforsamlingen, og at det var 
konstateret, at en del lejlighedsnumre var skrevet med, uden at beboerne i lejlighederne var 
orienteret på forhånd. 
 
Forslag fra Hanne Sørensen/Willy Bak – 
 

1. ville kræve vedtægtsændringer – kan ikke behandles 
2. bestyrelsen kan ikke tildele enkelte medlemmer foreningens fælleslokaliteter 
3. ved henvendelse til bestyrelsen kan der udleveres en nøgle til garage 1, hvortil flere 

haveredskaber kan flyttes.  
4. Teltet kan kun benyttes til fællesaktiviteter for hele foreningen og bør fortsat opbevares tørt 

i kælderen og ikke i garagen. Elektriske haveredskaber, såsom motorsav m.m. opbevares 
fortsat aflåst i kælderen, af flere årsager. 

5. Minoritetsloven har som konsekvens, at bestyrelsen ikke må lægge forslag på 
hjemmesiden, da det ikke er sikkert, at alle ser på hjemmesiden. Individuelle medlemmer 
må gerne. 

6. Forslag om, at Willy udarbejder budget for at etablere en petanque-bane og går i dialog 
med bestyrelsen. Forslaget vedtaget. 

 
Forslag fra Ina – 

1. Bestyrelsen har bestilt igangsætning af reparation af de ødelagte altantage. Inas forslag 
trækkes derfor tilbage. 

2. HC gav udtryk for, at han ikke havde hørt, at tagrenden var utæt i blok 6. Det blev vedtaget, 
at tagrende skal repareres. 

 
Forslag fra Ulf Bodeholt – 
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1. Det er aldrig besluttet, at vinduer og døre skal udskiftes, men det er et stort ønske. 
Desværre har foreningen ikke penge i øjeblikket.  Forslaget trukket tilbage pga. 
pengemangel. 

2. Det er undersøgt, om skaderne på tagene kan dækkes af forsikringen eller leverandøren. 
Desværre ikke, der er kun os selv til at betale. 

3. Er besvaret 
4. Vi dropper 
5. Varmefordelingen – HC forklarede, at det er svært at aflæse tallene på varmemålerne, og 

at tallene ikke umiddelbart kan omsættes til, hvor stort forbruget er. Det varme vand er ikke 
med i målingen – kun selve varmeforbruget. SK oplyste, at Hylte Ferieby åbenbart ikke har 
været oprettet hos ISTA pga. en fejl, men det er foreningen nu. Forbruget kan ikke aflæses 
via internettet. 

 
Ad 15. 
Susanne Hansen blev genvalgt som revisor. 
Klaus Nicolaisen blev foreslået og valgt som revisor. 
Ingen suppleanter valgt. 
 
Ad 16. 
Bestyrelsen blev valgt. 
 
Ad 14. 
Knud Andersen blev foreslået som kandidat til bestyrelsen. Afstemning foretaget med følgende 
resultat: 
 
Knud Andersen 14 stemmer 
Steen Klausen 30 stemmer 
Hans Christiansen 36 stemmer. 
 
Steen Klausen og Hans Christiansen fortsætter i bestyrelsen. 
 
Knud Andersen blev foreslået som suppleant såvel som Robert Margenout. Afstemning om 1. og 
2. suppleant. 
 
Robert Margenout  28 stemmer og dermed valgt til 1. suppleant 
Knud Andersen 14 stemmer og dermed valgt til 2. suppleant 
 
Ad 18. 
Knud Andersen orienterede om, at han havde deltaget i et møde med Hylte Kommune samt flere 
andre nabokommuner som medlem af et integrationsudvalg. Ifølge Knud ville Hylte Kommune af 
de andre kommuner blive opfordret til at ophæve bestemmelsen om, at Hylte Ferieby er 
ferieboliger. Vore vedtægter siger stadig ferieboliger, og disse vil evt. så skulle ændres.  
Flere roste Knud for denne oplysning, men mange undrede sig over, at Knud ikke havde kontaktet 
bestyrelsen med denne oplysning. Flere gav udtryk for, at det vil få store konsekvenser, hvis 
lejlighederne ændres fra ferie- til helårsboliger, og at dette bør sættes til afstemning, før der kan 
ændres noget. 
 
Kim Nielsen er utilfreds med, at beboere fra andre blokke lukker sig ind i kælderen i blok 10, og 
dermed var vi tilbage ved kælderrummet i blok 6, hvortil beboere fra blok 6 ikke kan låse sig ind, 
mens beboere fra andre blokke kan låse sig ind, idet låsecylinderen er skiftet. Der var meget stor 
utilfredshed fra mange med, at nogle havde taget et fællesrum og inddraget til eget brug. Magnus 
Thorby, som har købt og overtaget lejligheden lige over dette kælderrum per 1. maj 2010, fortalte, 
at de var meget, meget kede af ølstuen nedenunder. En enkelt påpegede derudover, at 
brandvedtægter ….. Bestyrelsen fik pålæg om at gøre noget ved dette problem. 
 
Beboere, der indrømmede at have været med til at indrette kælderummet, er: 
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Knud Andersen, Ilse Rasmussen, Flemming Winther, Hanne Sørensen, Willy Bak, Benny Carlsen, 
Jan Erichsen.  
 
Steen Klausen takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen slut kl. 17.10. 
 
Jan Hansen (dirigent) 
 
 
 
Mitzi Hansen (protokolunderskriver)  Kenneth Nielsen (protokolunderskriver) 
 
 
 
 
 
Susanne Hansen (referent)  Lise Johansson (referent) 
 
 
  


