
Bestyrelsens beretning

Vi har i år valgt at lave en skriftlig beretning, og særligt da der er mange oplysninger, eller 
påstande omkring hvorledes bestyrelsen har ageret, eller mangel på samme. 
Vi har valgt at opsummere hvordan det har været i den tid vi har siddet i bestyrelsen, og vi tager 
lige et kort blik fra 2018 og frem.

Ved den ordinære generalforsamling i juli 2018 meddelte den nyvalgte formand under punktet 
eventuelt at han og 2 andre bestyrelsesmedlemmer trak sig.

Der blev herefter afholdt ekstraordinær generalforsamling den 22. september 2018 og referat 
herfra:

Ad. 8.
a. Valg af formand for perioden 2018 –2020 Kjeld Gundersen, Gennemløbet 14, blev valgt uden 
modkandidat. 
b. Valg af kasserer for perioden 2018 –2019 Bjarne Andersen, Gennemløbet 11, blev valgt uden 
modkandidat
c. Suppleringsvalg til bestyrelsen: Helle Enevoldsen, Enebærstien 29 blev valgt for perioden 
2018/2019
Dennis Christensen, Tujastien 1 og Flemming Nielsen, Gyvelstien 3 blev valgt for perioden 
2018/2020.
 d. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen for perioden 2018 –2020. Jan Lodahl, Gyvelstien 1, blev 
valgt.
Valg af 2. suppleant til bestyrelsen for perioden 2018 –2020. Niels-Erik Torp, Tujastien 4, blev 
valgt.

 Jan Lodahl, Gyvelstien 1, ønskede en uddybning af hvorfor der igen skulle foretages 
formandsvalg. Heidi Jakobsen, Enebærstien 5 påpegede at hun følte at Kjeld som medlem af den
foregående bestyrelse havde snigløbet den siddende formand, ved ikke før generalforsamlingen 
at oplyse at han ville opstille. 
Kjeld Gundersen gav som begrundelse for at opstille, at han gennem sin tid i bestyrelsen havde 
konstateret at formanden handlede henover hovedet på bestyrelsesmedlemmerne, der således 
ingen reel indflydelse havde. Kjeld Gundersen oplyste samtidig at, han ikke skulle have honorar 
for at være formand. 
Bjarne Andersen oplyste, at han som kasserer ville sørge for fuld gennemskuelighed i fremtidige 
regnskaber, og at alle udbetalinger kun vil foregå i henhold til godkendte og dokumenterede 
beslutninger. Bjarne Andersen oplyste samtidig, at han ikke skulle have honorar for at være 
kasserer.
Ad. 9. Der blev forespurgt om der også skulle vælges revisorer, men da disse blev valgt på 
ordinær generalforsamling, er dette ikke aktuelt. 



Der blev forespurgt om mulighed for at tilknytte eksternrevision. Bjarne Andersen oplyste, at 
man vil drøfte dette spørgsmål i bestyrelsen, og lade spørgsmålet indgå i forbindelse med en 
evt. kommende revision af vedtægterne. 
Der blev forespurgt om årsagen til den kaotiske situation med placering af hjertestarteren. Kjeld 
Gundersen oplyste, at umiddelbart efter sidste generalforsamling havde den afgåede formand 
afmonteret hjertestarteren, og afleveret denne til Kjeld Gundersen. 

Den afgåede bestyrelse har ikke afleveret foreningens materialer vedrørende økonomi mv., 
ligesom foreningens kassebeholdning ikke er afleveret, hvilket betyder at der endnu ikke er 
rådighed over midler til at betale for udgifter til fornyet placering af hjertestarter mv. 
Hjertestarteren er opbevaret ved Kjeld Gundersen, og er tilmeldt Hjertestarter.dk på adressen 
Gennemløbet 14. Det forventes, at fremtidig placering af hjertestarter vil være i krydset 
Gyvelstien/Gennemløbet. 
Kjeld Gundersen takkede for god ro og orden på generalforsamlingen. For referat Bestyrelsen 
Sign. Mette ReedtzPetersen/Dirigent Sign. Kjeld Gundersen/Formand Sign. Erik Larsen/ Referent
Sign. Bjarne Andersen/ Kasserer Sign. Helle Enevoldsen/Bestyrelsesmedlem Sign. Flemming 
Nielsen/Bestyrelsesmedlem Sign. Dennis Christensen/Bestyrelsesmedlem

Efter den ekstraordinære generalforsamling arbejdede bestyrelsen med de normale opgaver frem 
til den ordinære generalforsamling juli 2019.

Intet særligt i perioden blot alm. Aktiviteter så som veje – spuling af dræn – beskæring.

Ved den ordinære generalforsamling den 20. juli 2019 blev nedenstående valgt til bestyrelsen.

Formand Kjeld Gundersen (ikke på valg – valgt i 2018 for 2 år)
Kasserer Bjarne Andersen – ny valg for 2 år
 Bestyrelsesmedlemmer – Flemming Nielsen – Dennis B. Christensen– Helle Enevoldsen 
Suppleanter - Jan Lodahl

Bestyrelsen vision fremadrettet var at fortsætte med udbedring af veje – Få foreningens dræn til at
virke bedre.

Ved gennemgang af dræn fra såvel Alex slamsugning, som det sædvanlige spulefirma Scnack 
Gaarde, blev det konstateret at ca. 50% af de nedlagte dræn ikke virkede, og begge firmaer 
oplyste at det skyldes dræn var faldet sammen. Muligvis grundet tryk da der blev kloakeret!
I forbindelse med begge firmaers gennemgang var der et medlem der ønskede at bestyrelsen 
skulle bekoste et gennemsyn med kamera, hvortil en entreprenør stille bemærkede at hvis hans 
spuleslange ikke kunne komme igennem drænet, så kunne et kamera så heller ikke.

I første omgang udførte bestyrelsen selv (Kjeld og Flemming) dræn arbejde, idet Tujastiens dræn 
blev opgravet og nyt dræn nedlagt og de samlede omkostninger til maskinleje og dræn blev på kr. 



30.333,50 inkl. Moms – Arbejdet blev udført frivilligt og der er ikke taget penge til arbejdstimer i 
forbindelse med det udførte.

Fra et medlem blev det påpeget at der skulle indhentes tilbud på at få arbejdet udført, og 
bestyrelsen indhentede herefter 3 tilbud på det resterende arbejde som omfattede – Gyvelstien 
og Enebærstien.

Det laveste tilbud lød på kr. 94.000,-

Entreprenør blev herefter bedt om at starte på arbejdet og Gyvelstien blev færdiggjort til kr. 
44.500,- + moms, men det øvrige arbejde blev ikke startet idet den tidligere kasserer Bjarne 
meddelte bestyrelsen at de ikke længere var beslutningsdygtige jf. vedtægterne og arbejdet så 
ikke måtte fortsætte.

Det er blevet kritiseret at netop Gyvelstien blev lavet fordi der bor bestyrelsesmedlemmer netop 
på Gyvelstien, men fakta er at aftalen med entreprenøren var at de skulle starte der og slutte med 
Enebærstien, og det var alene med baggrund i Bjarnes krav om at bestyrelsen ikke kunne fortsætte
med beslutningen da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig, at arbejdet stoppede.

Så har vi modtaget kritik for vi har bedt en revisor om at gennemgå foreningsregnskabet nogle år 
tilbage, og der har senest på den ekstraordinære generalforsamling været fremført nogle, efter 
bestyrelsens opfattelse meget ukorrekte påstande, og vi vil her oplyse de forhold som 
nødvendiggjorde brug af revisor.

Ved overtagelse af regnskabet fra den tidligere bestyrelse, viste det sig et behov for at få klargjort 
hvorledes nogle betalinger var foregået idet der var eksempler på bilag der blot var skrevet på et 
alm. blankt A4 papir og her med kuglepen var skrevet at personnavn skulle modtage kr. xxxxxxxx 
for udført arbejde for foreningen.
Person navn er vel at mærke en virksomhed der er både moms og cvr. Reg. Og dermed pligtig til at
lave faktura på et opkrævet beløb hvor ALLE virksomhedens oplysninger fremgår – 
fakturanummer skal fremgå – beløb før moms skal fremgå – momsbeløb skal fremgå – og totalt 
inkl. Moms skal fremgår, og ad beløb er over kr. 10.000,- skal indbetalings bank fremgå.

Videre var der i det det overdragne regnskab flere bilag der alene er ”blå udgift bilag” med tekst: 
Udbetalt til xxxxxxxxx Her har EN persona alene i 4 år hævet honorar for i alt kr. 16.850,- uden 
dokumentation for hvorledes honorar er berettiget.

I alt på de 4 år hvor revisor her gennemgået regnskab er der udbetalt kr. 68.950,- i honorarer til 
forskellige modtagere.

Så har nogen klager over bestyrelsen gået på ”overtrædelse af vedtægterne”, og vi er lidt kede af 
dette, særligt når både en generalforsamling og tidligere bestyrelsesmedlemmer godkender 
”overtrædelser”. Her mener vi naturligvis at det ikke er korrekt at foretage kontant udbetalinger til



bestyrelsesmedlemmer og blot angive på en blåt bilag – Honorar og så navn på personen.
Når det ikke i vedtægter er beskrevet der yders honorar til en eller flere personer, ja så må der 
ikke gives honorar medmindre der er dokumentation for udført arbejde og dette tilligemed er 
beskattet jf. Kildeskattelovens bestemmelser når det er enkeltpersoner og ikke firmaer.

Disse lovmæssige krav er ikke overholdt, og alle bestyrelsesmedlemmer har ansvar for alle de 
forhold der godkendes af bestyrelsen.

Der er IKKE i vedtægterne noget omkring at bestyrelsen kan modtage honorar.

DET er baggrunden for bestyrelsen har anmodet Midt og Vestsjællands politi om at undersøge 
hvorvidt der er foregået uregelmæssigheder.
Som oplyst på den ekstraordinære generalforsamling ligger sagen fortsat hos politiet og er ikke 
afsluttet jf. den af dirigenten oplæste mail fra politiet af 16. juli 2020.

Brug af revisor hjælp har været nødvendigt for at få belyst de ovenfor nævnte forhold og har 
kostet foreningen kr. 7.762,- og i henhold til vedtægter kan og må bestyrelsen ansætte hjælp for 
udførelse af arbejde, hvorfor brug af revisor ligger indenfor bestyrelsesfuldmagten jf. 
vedtægterne.

Så vil vi komme med en orientering omkring vores ”forhandlinger” med Odsherred kommune.
Det er blevet stærkt mistænkelig gjort at vi som ansvarlig bestyrelse har taget kontakt til 
Odsherred kommune med spørgsmål om hvorledes foreningens muligheder er for vi evt. kan 
udstykke/sælge et større areal som tilhører foreningen.
Det er en helt naturlig ting en bestyrelse undersøger alle muligheder for både at udvikle og 
økonomisk tilsikre foreningen på bedst mulig måde.
Her har vi så henvendt os til Odsherred kommune for at få en føling med hvordan ”stemningen” er
i kommunen til spørgsmålet.

Bestyrelsen har hverken tilpligtet forening eller andre ved en sådan henvendelse, så at det nu 
bliver mistænkelig gjort forstår vi ikke, og det vil ALTID være medlemmernes beslutning om 
foreningen skal sælge arealet, og det kommer både en ordinær og en ekstraordinær 
generalforsamling til at bestemme, hvis medlemmerne ønsker et salg.

Nu mangler vi så lige den ekstraordinære generalforsamling 31. August 2019 som skulle indkaldes 
grundet for få stemmeberettigede ved den ordinære generalforsamling i juli måned for at ændre 
vedtægterne. 
Som det kan læses på hjemmesiden under referater, så blev også dette møde noget kaotisk med 
personer der trak sig fra bestyrelsen. 
https://gf-lammefjorden.dk/wp-content/uploads/2019/11/Referat-af-ekstraordin%C3%A6r-
generalforsamling-31.08.2019-.pdf

https://gf-lammefjorden.dk/wp-content/uploads/2019/11/Referat-af-ekstraordin%C3%A6r-generalforsamling-31.08.2019-.pdf
https://gf-lammefjorden.dk/wp-content/uploads/2019/11/Referat-af-ekstraordin%C3%A6r-generalforsamling-31.08.2019-.pdf


Vi er hverken blinde eller døve, så vi har naturligvis taget bemærkninger og kommentarer omkring 
information fra bestyrelse til medlemmerne til os, og uanset hvem der kommer til at sidde i en 
kommende bestyrelse, så bør hjemmeside / information til medlemmerne fra bestyrelse får en høj
prioritet.

Og blot for det ikke skal misfortolkes, så ønsker vi ikke at fortsætte som bestyrelsesmedlemmer 
med den mistro som det er lykkes nogle at skabe omkring vores personer. Særligt når vi har 
forsøgt at ”rydde op” efter hvad vi finder, var et ”tag selv bord” fra nogens side.


