
Bestyrelsesmøder 1970 - 1979 

 

Dette dokument indeholder en gengivelse af grundejerforeningens gamle forhandlingsprotokoller 

0m bestyrelsesmøder i årene 1970 - 1979.  

Der er ikke tale om en fuldstændig afskrift af de gamle protokoller, men indholdet af disse er fuldt 

ud gengivet. Nogle protokoltilførsler både om generalforsamlinger og bestyrelsesmøder er kortfat-

tede. F. eks. står der nogle steder i protokollerne, at spørgsmål har været drøftet, uden at det oply-

ses, hvad man besluttede. 

  

 

Bestyrelsesmøde den 21. juni 1970 afholdt hos Koll på Gøgevej 12. 

De 3 tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer vedtog, at grundejerforeningen skulle betale 1/7 af 

beløbet for dræning af grundene på Gøgevej, eller ca. 337 kr. Beløbet androg gennemføring under 

Gøgevej og oprensning under Uglevej. Det vedtoges også at asfaltere et stykke af Gøgevej, nemlig 

bakken fra Udlodden. 

 

 

Bestyrelsesmødet den 25. august 1970 hos F. Sterregaard  
Det blev besluttet at underrette medlemmerne om bestyrelsens sammensætning.  

 

En anmodning om, at udstykningen fra 1f (kan være grunde ved Søvænget) blev optaget i grund-

ejerforeningen, skulle, når de implicerede lodsejere var blevet enige, afgøres på generalforsamlin-

gen.  

 

Det blev vedtaget, at lade Gunner Nielsen efterse vejene og klippe træerne og at indhente tilbud på 

acrylskilte over området samt at indhente tilbud fra Mortalin på udrydning af mosegrise.  

 

Endelig blev det vedtaget at oprette en bankkonto, hvortil der skulle overføres 10.000 kr. fra giro-

kontoen. 

 

 

Bestyrelsesmødet den 27. januar 1971 hos F. Sterregaard  
Kassereren redegjorde for indbetalinger fra restanter.  

Man afskrev kontingentrestancer for to parceller, der havde skiftet ejer, idet man ikke kunne finde 

de gamle ejere.  

 

Det blev besluttet at købe en skrivemaskine til kassereren.  

 

Kassereren skulle kontakte Mortalin om udrydning af mosegrise.  

 

Vognmand Gunner Nielsen skulle fjerne trærødder ved Bakkegården.  

 

En grundejer, Gregersen havde ønsket, at grundejerforeningen skulle rydde Tværlodden for sne. 

Bestyrelsen mente, at man ikke kunne have pligt til at rydde for sne til en sommerbolig.  

 

May foreslog med henvisning til grundejerforeningens store formue, at kontingentet for 1972 skulle 

være 0 kr.  
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Datoen for årets generalforsamling blev fastsat. 

 

 

Bestyrelsesmødet den 6. april 1971 hos J. C.B. Møller  
J.C.B. Møller redegjorde for sit arbejde med inkassering af restancer.  

Et medlem hævdede ikke at have pligt til at være medlem, men undersøgelse på dommerkontoret 

viste, at det modsatte var tilfældet.  

 

En sidevej til Tværvej skulle efter ønske fra beboerne have navn.  

May foreslog Fyrrelodden, og formanden skulle hos kommune og postvæsen undersøge, om dette 

navn kunne accepteres.  

Vejskilt skulle da opsættes.  

 

Grundejerforeningen havde fået 9 nye medlemmer og ventede flere.  

Der var nu 178 medlemmer.  

 

Kassereren havde undersøgt spørgsmålet om udlægning af gift for mosegrise, og det havde vist sig, 

at kommunen sørgede herfor ved oplysning af matr. nr.  

Kassereren havde sendt kommunen en fortegnelse over matr. nr.  

 

Matr. nr. 1ø var udstykket i 3 grunde, hvoraf 2 foreløbigt havde betalt kontingent.  

 

Der var klaget over vejene, som ville blive udbedrede.  

 

Kommunen havde vedtaget et nyt renovationsregulativ men endnu ikke opsat sække i stativerne. 

  

 

Bestyrelsesmødet den 23. Maj 1971 hos formanden, H. May. 

Vedligeholdelsen af vejene blev drøftet, og Gunner Nielsen lovede senere på dagen at bringe vejene 

i den ønskede stand.  

Han ville skaffe tilbud på støvbindende belægning.  

Ved gennemgang af alle vejene blev forskellige problemer vedr. grunde, disses ejere og medlems-

forhold løst.  

 

Det blev vedtaget at søge drænspørgsmålet løst, jf. generalforsamlingen.  

 

Der skulle laves nyt matrikelkort over samtlige grund.  

 

Kort om bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skulle udsendes.  

 

Der skulle forhandles med Kokkevang om en ordning. 

 

 

Bestyrelsesmødet den 31. Januar 1972 hos formanden  
Kassereren redgjorde for restancer.  

Det blev vedtaget at søge udpantning hos 2 medlemmer, som i flere år ikke havde betalt.  
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Formanden foreslog en henvendelse til Ernst Nilssons udstykning om optagelse i foreningen eller 

betaling af vejafgift.  

 

Formanden foreslog også tegning af en ansvarsforsikring for vejene. 

  

 

Bestyrelsesmødet den 28. Maj 1972 hos formanden, H. May 
Bestyrelsen drøftede udformningen og ordlyden af kort til brevafstemning.  

Bestyrelsen besluttede at udsende nummerkort sammen med brevstemmekortet.  

 

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med sagen om Ernst Nielsens udstykning.  

 

Foreningens formue og økonomi blev drøftet. 

 

H. May og Bjørk gennemkørte foreningens veje. 

 

 

Bestyrelsesmødet den 16. Juli 1972 hos formanden  
De på generalforsamlingen valgte stemmetællere deltog.  

 

Forslaget om forhøjelse af vederlaget til kassereren var ved brevafstemningen vedtaget med 28 

stemmer for og 1 imod. 

 

 

Bestyrelsesmødet den 3. April 1973 hos formanden  
Regnskabet og indkomne forslag blev gennemgået. 

 

Dato for generalforsamling blev besluttet. 

  

 

Bestyrelsesmødet den 6. December 1973  
Kassereren, Kongsdorff udeblev.  

Han havde sendt formanden kassebog, bankbøger og protokol, men ikke havde oplyst, om han ag-

tede at fortsætte som kasserer.  

Bestyrelsen besluttede at skrive til Kongsdorff.  

Bestyrelsen bemyndigede formanden til at betale mindre regninger for foreningen mod refusion. 

 

 

Bestyrelsesmødet den 16. Januar 1974 
Kassereren Kongsdorff var ikke var mødt. 

 

Bestyrelsen besluttede at spærre foreningens girokonto til efter næste generalforsamling.  

 

Birgit Bjørk blev konstitueret som kasserer til generalforsamlingen og fik fuldmagt til at hæve på 

foreningens konti i forening med formanden.  

 

Den efter revisorernes opgørelse pr. 31. December 1973 fundne kassebeholdning på 20.333,70 kr. 

blev konstateret til stede. 
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Bestyrelsesmødet den 4. April 1974  
Formanden redegjorde for besvær med udsendelse af opkrævning, idet mange havde solgt deres 

huse.  

Også udsendelse af rykkere havde givet meget besvær, men  der var nu skik på det.  

 

Regnskab blev opstillet. 

 

Dagsorden til generalforsamling blev fastsat. 

  

 

Bestyrelsesmøde den 8. November 1974 hos formanden H. May 
Bestyrelsen besluttede bestyrelsen at gå videre med de 2 sidste restancer, evt. med udpantning i 

ejendom.  

 

Der var en klage over en tørresnor hos en af restanterne.  

Men det ansås for spild af ulejlighed til at skrive til vedkommende.  

 

Vedtægterne blev gennemgået og rettede.  

Nyt udkast skulle udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling. 

 

 

Bestyrelsesmødet den 9. April 1975 hos formanden  
Dagsorden til generalforsamling og forslag til nye vedtægter blev behandlet.  

 

Kassereren blev bemyndiget til at hæve 2 x 1.000 kr.  

 

Det blev besluttet, at kandidatlister til repræsentantskabsudvalg skulle udfyldes på generalforsam-

lingen.  

  

 

Bestyrelsesmødet den 22. Juni 1975  
De 2 valgt stemmetællere deltog.  

36 medlemmer havde stemt for de nye vedtægter. 1 imod og 1 stemme var blank. 

 

 

Bestyrelsesmødet den 11. November 1975 hos formanden, Leif Frederiksen 
Der blev orienteret om et møde hos sammenslutningen af grundejerforeninger.  

 

Et ønske fra politiet om at fjerne foreningens vejskilte blev drøftet, ligesom vejenes forfatning og 

andre problemer blev drøftet.  

 

Helge Hansen påtog sig at køre rundt med valgliste til de opstillede kandidater til vandværkets re-

præsentantskabsvalg. 

 

 

Bestyrelsesmødet den 21. April 1976 hos formanden  
Dagsorden til og dato for generalforsamlingen blev vedtaget.  
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Man drøftede at holde generalforsamlingen et nyt sted, men valgte på ny restaurant Byparken.  

 

Problemer med rydning af en grund på Fyrrelodden blev drøftet.  

 

Formanden omtalte en løbende sag med vejskiltene.  

Ombudsmanden kunne ikke gribe ind i afgørelsen. 

  

 

Bestyrelsesmødet den 29. Marts 1977 hos formanden, Leif Frederiksen 
Man vedtog dagsorden og dato for generalforsamling.  

 

Stedet for generalforsamlingen blev drøftet.  

 

Bestyrelsen besluttede at indmelde foreningen i naturfredningsforening til et årligt kontingent på 

200 kr.  

 

Der blev orienteret om møde i sammenslutningen af grundejerforeninger, hvor der bl.a. var drøftet 

et møde med Nykøbing-Rørvig kommune om genoprettelse af en skadestue.  

 

Vejene konstateredes at være i orden. 

  

 

Bestyrelsesmødet den 23. April 1978  
Man behandlede dagsorden og dato for generalforsamlingen, hvor der skulle ske opstilling til vand-

værkets repræsentantskabsvalg.  

 

Bestyrelsen drøftede også en korrespondance med Trundholm kommune på vegne et medlem.  

 

Fru Bjørk havde solgt sit sommerhus, og suppleanten Rømer indtrådte for hende. 

  

  

Bestyrelsesmødet den 5. Juni 1979 hos den nyvalgte formand, Helge Hansen 
Bestyrelsen konstituerede bestyrelsen sig med Sv. Olsen som næstformand og Rømer som sekretær.  

 

Bestyrelsen drøftede kørsels- og hastighedsproblemerne på Udlodden.  

 

Formanden oplyste, at politiet i Nykøbing ikke mente, at færdselslovens § 40 om stilleveje kunne 

anvendes men foreslog at kontakte Trudnholm kommunes tekniske forvaltning for at finde en løs-

ning for at få begrænset kørselen og hastigheden på Udlodden, hvilket formanden ville forsøge.  

 

Der var foretaget påfyldning af Moselodden efter vandproblemer ved nr. 13-15, og bestyrelsen be-

sluttede at kontakte dræningsmedlem Sv. Å. Nielsen for oprensning m.v. indenfor et begrænset be-

løb.  

 

Bestyrelsen besluttede endvidere at indrykke annonce i Odsherredskysten om fjernelse af kvas o.l., 

som på visse grunde lå til stor brandfare.  
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Kassereren oplyste, at der var 3 kontingentrestancer, som kunne forventes klaret.  

 

Endelig vedtog bestyrelsen at overbringe den afgåede formand Leif Frederiksen en flaske cognac. 

 


