
TIKØB BORGER- & GRUNDEJERFORENING 

 Side  1 

Referat af generalforsamlingen, onsdag d. 19. november 2014 i 

TIF's klubhus 
 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og protokolfører 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 

4. Forslag fra bestyrelsen 

5. Forslag fra medlemmerne 

6. Fastlæggelse af kontingent 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter 

 På valg er: Michael Nielsen 

   Niels Lundblad 

   Jan Larsen 

 samt suppleanterne: 

   Ole Elbrandt 

   Henrik Andersen 

8. Valg af revisor og revisorsuppleanter 

 Revisorer: Per Gravesen og Rikke Pettersson Madsen 

 Revisorsuppleant: Britt Enggaard 

9. Eventuelt 

 

Til generalforsamlingen var mødt bestyrelsen samt 17 medlemmer. 

 

Ad 1.: Jahn Legart blev valgt til dirigent 

 Niels Lundblad blev valgt til referent. 

Jahn takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lov-

ligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

 

Ad 2.: Ole uddybede den skriftlige beretning: 

Den kollektive trafik, et af de emner, andre landsbyer også kæmper med. 

Der er kommet en ordning med flextrafik, med dels kører den fx. ikke 

gennem Fredensborg til Hillerød, dels er den nok mindre anvendelig, hvis 

man fx. skal transporteres fra et selskab, hvor sluttidspunktet ikke er 

kendt. Nogle politikere i Helsingør har luftet tanken om at bruge budget-

overskuddet til gratis bustrafik i selve byen - det er lidt tankevækkende. 

Argumenterne bliver stærkere, når/hvis superhospitalet i Hillerød bliver 

åbnet. 

 

Affaldsdagen blev gennemført i april måned med godt resultat. Affalds-

mængden bliver stadig mindre, men koncentrerer sig nu mest om cigaret- 

og hundeefterladenskaber. Aktiviteten gentages næste år. I forlængelse 

heraf har vi fremstillet plakater og klistermærker til opsætning for at gø-

re opmærksom på griseriet med hundenes efterladenskaber på fortovene i 

byen. 

 

Kulturevent i Tikøb. Helsingør Kommunes Kultur- og Turismeudvalg har 

søsat et nyt initiativ for at sætte gang i det lokale sammenhold. I alt 
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100.000 kr er afsat til dette formål i Tikøb, Kvistgård og (Nyrup???). Vi 

deltager i den lille arbejdsgruppe, der vil søge at få brugt disse penge 

bedst muligt til et større fællesarrangement i byen. 

 

Fremtiden for dagligvarebutikken i Tikøb er stærkt afhængig af byrådets 

beslutning om ændring af lokalplanen for Kvistgård. Kommunen har fået 

tilbudt at anlægge en rundkørsel i krydset Hornbækvej Kongevejen mod 

at lokalplanen ændres, så Rema1000 kan bygge et supermarked med til-

hørende benzinstation dér. Der holdes borgermøde om sagen i øjeblikket i 

Kvistgård, hvor vi også har deltagere fra Tikøb med. Vores holdning er, at 

naturligvis skal Kvistgård have en dagligvarebutik, men hold jer til lo-

kalplanen der foreskriver, den skal være centralt placeret i byen. Om-

kring 5-6 butikker er lukket i løbet af de senere år, hvorfor er de forsvun-

det? De kunne erstattes af en god butik. Vi holder fællesmøder med Brug-

sens bestyrelse for at finde løsninger på det kommende problem. Herun-

der forbereder vi også et borgermøde torsdag d. 15. januar 2015 her i 

klubhuset. 

 

Kommentarer og spørgsmål fra deltagerne: 

Kirsten (Søgårdsvej) kommenterer med, at det er muligt at benytte 

FlexTrafik fra Helsingør til Hillerød. Dt koster 27 kr. 

Andre kommentarer: 

 Skraldespande mangler på Søgårdsvej ved busstoppestedet ud for 

nr. 15. 

 Hundeskraldespande med hundeposer findes opsat i Gilleleje. 

Spørg der. 

Jahn foreslår, at der sendes en udtalelse fra generalforsamlingen til 

Dagbladet omkring Rema1000 sagen 

 

Efter disse bemærkninger blev beretningen herefter godkendt. 

 

Ad 3 Fremlæggelse af revideret regnskab 

Ole forelagde det reviderede regnskab. Det viste et underskud på kr. 

2.503. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad 4 Forslag fra bestyrelsen 

 Camilla foreslog, det blev opsat nogle "byporte" ved indfaldsvejene til Ti-

køb til markering af: Her er byen. Der kunne også plantes nogle 

parktræer langs Hornbækvej. 

 

Ad 5 Forslag fra medlemmerne 

Der var ikke fremsat nogle forslag. 

 

Ad 6 Fastlæggelse af kontingent 

Kontingentet blev foreslået uændret til kr. 100,- pr. husstand pr. år. For-

slaget blev vedtaget. 
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Ad 7 Valg af bestyrelse og suppleanter 

Michael Nielsen, Niels Lundblad og Jan Larsen blev genvalgt til be-

styrelsen. 

Ole Elbrandt og Henrik Andersen blev genvalgt som suppleanter. 

 

Ad 8  Valg af revision 

Genvalgt som revisorer blev Per Gravesen og Rikke Pettersson Mad-

sen 

Genvalgt som revisorsuppleant blev Britt Enggaard 

 

Ad 9 Eventuelt 

Intet at referere. 

 

Ole takkede Jahn for god ledelse samt for god ro og orden på mødet. 

 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.15 

 

Ref.: Niels Lundblad 


