Generalforsamlinger 1980 - 1989.
Dette dokument indeholder en gengivelse af grundejerforeningens gamle forhandlingsprotokoller
for årene 1980 - 1989.
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 kortfattede. F. eks. står der nogle steder i protokollerne, at spørgsmål har været drøftet, uden at det oplyses, hvad man besluttede.

Generalforsamlingen den 6. Maj 1980 blev holdt på Byparken.
I generalforsamlingen deltog ca. 50 personer.
Hess blev valgt som dirigent.
Formanden Helge Hansen omtalte i beretningen hastigheden på vejene, de opsatte skilte ”Pas på
mig”, og at stilleveje ikke var muligt ifølge politiet.
Moselodden havde været oversvømmet og kunne ikke passeres i foråret, hvilket var bragt i orden.
Han omtalte reparation af vejene, som var bestilt hos Gunner Nielsen.
Formanden påtalte, at grundejerne skulle foretage beskæringer, så vejene havde fuld bredde.
Formanden og kassereren havde deltaget i SAGT´s generalforsamling, hvor bl.a. Kirkeåsvejen, som
var vedtaget af myndighederne, var til debat.
Kommunen ville udlægge badebro i Nyrup Bugt uden ekstra udgifter for grundejerforeningerne.
Kontaktudvalget mente, at politiet nu var positiv overfor 30 km. skilte på vejene.
Beretning og regnskab blev godkendt.
Fastsættelse af kontingent ad sted kom en del diskussion.
Med 22 stemmer mod 7 vedtoges en forhøjelse til 50 kr. for 1981.
Kasserer Aage Pedersen blev genvalgt.
Det samme blev bestyrelsesmedlemmerne J.P. Rømer og Sv. Olsen.
Som suppleanter valgtes Steen Jørgensen og Ove Hansen.
Fru M. Hansen, Græslodden 1, nyvalgtes som revisorsuppleant.
Under Eventuelt fremsattes spørgsmål om strandrensning, hvilket formanden ville undersøge men
mente måtte være en kommunal opgave.
Et par medlemmer ønskede container opsat til affald, andre bortkørsel 1-2 gange om året.
Formanden udtalte, at det ville være alt for dyrt for foreningen.

Generalforsamlingen den 5. Maj 1981 blev holdt på Byparken i Glostrup.
I generalforsamlingen deltog 52 medlemmer.
Som dirigent valgtes Langemark.
Formanden Helge Hansen omtalte i sin beretning, at reparation af veje havde været ret dyr.
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Han havde fået adskillige henvendelser fra medlemmer om vandgener, muldvarpe, fjernelse af affald – alt forhold som foreningen ikke kunne tage sig af.
Moselodden havde tidligt på året været oversvømmet. Der var indhentet tilbud om rensning og evt.
etablering af brønd i drænet, som løb langs vejen.
Formanden gjorde igen opmærksom på, at grundejerne skulle foretage beskæring langs vejene.
Fra SAGT´s stormøde fortalte han, at kommunen fandt den lovede badebro for dyr, men lovede en
ophalerrampe, som badende også kunne bruge. SAGT ville arbejde videre med sagen.
SAGT ønskede også, at kommunen varetog strandrensning bedre.
Kommunen ville anlægge sag om åbning af Mågevej.
Beretningen og regnskabet blev godkendt.
Der var indkommet et skriftligt forslag fra hr. Schou, Moselodden, om forhøjelse af kontingentet til
75 kr. til dræning og evt., idet hans septictank havde haft problemer i vinteren.
Der var mange indlæg – alle mod forslaget.
Et par medlemmer forslag en kontingentforhøjelse fra 50 kr. årligt med 15 kr.
Dette forslag blev vedtaget.
Formanden, Helge Hansen blev genvalgt med akklamation.
Også Gjerding og revisorerne blev genvalgte.
Under eventuelt var der indlæg om storskrald.
Formanden fandt, at en container var for dyr.

Generalforsamlingen den 3. Maj 1982 blev holdt på Byparken i Glostrup.
I generalforsamlingen deltog 41 medlemmer.
Hess blev valgt som dirigent.
Formanden Helge Hansen omtalte i sin beretning de etablerede rensebrønde og dræn på Moselodden, som fungerede tilfredsstillende.
Han omtalte mødet med de 6 grundejerforeninger ved Nyrup Bugt og deres henvendelse til kommunen om stranden og en badebro.
Han opfordrede kraftigt medlemmerne til at passe beskæringer langs vejene.
Der var bemærkninger fra Poulsen, Græslodden, om en badebro og fra Schou, Moselodden, som var
tilfreds med dræn og brønde ved Moselodden.
Formanden opfordrede grundejerne til at oprense grøfter m.v. især Lynglodden.
En repræsentant fra Bakkegården kritiserede snerydningen på Udlodden.
Beretningen og regnskabet blev godkendt.
Bestyrelsens forslag om at forhøje kontingentet til 90 kr. årligt blev vedtaget.
Der var afstemning om et forslag om en forhøjelse til 100 kr.
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Kasserer Aage Petersen blev genvalgt.
Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Ove Hansen og Walther Nielsen.
1. Revisorsuppleanten, Margr. Hansen blev genvalgt.

Generalforsamlingen den 10. Maj 1983 blev holdt på Byparken i Glostrup.
36 medlemmer deltog.
Hess blev valgt som dirigent.
Formanden Helge Hansen omtalte i sin beretning, at sidevejene havde fået en god omgang sidste
sommer.
Udloddens stand havde været ringe efter nedlægning af ny vandledning langs vejen.
Reparation havde trukket ud, og asfaltbelægning ved udkørsel til Klintvej ville først blive gjort færdig, når ledningsarbejdet og vandværkets reetablering af vejen var færdig.
Drænet på Moselodden fungerede fint, og han opfordrede grundejerne til at tilse drænbrønde.
Han opfordrede også grundejerne til klipning af træer og buske langs vejene.
Foreningen havde være repræsenteret på SAGT´s repræsentantskabsmøde, og foreningen anbefalede bidrag til Støttefonden for Nykøbing Sjælland Sygehus bevarelse.
Også spørgsmålet om storskrald fra 1984 var blevet drøftet.
Kommunen havde helt opgivet brospørgsmålet.
P. Truelsen, Græslodden opfordrede til, at man alligevel lavede en mindre badebro.
Der var afstemning om fælles interesse for en bro med de øvrige 5 tilstødende grundejerforeninger.
17 stemte for og 2 imod.
Et udvalg bestående af P. Truelsen, J. Skov, W. Lucas og Helge Hansen skulle arbejde videre og
kontakte de 5 øvrige grundejerforeninger og få dem med.
Man anslog udgifterne til max. 3.000 kr.
Beretningen og regnskabet blev vedtaget.
Kontingentet blev fastsat til 90 kr.
De foreslåede ændringer af vedtægterne blev med lidt rettelser vedtaget.
Ændringerne skulle ifølge vedtægtens § 9 udsendes pr. brev før endelig vedtagelse.
Formanden, Helge Hansen, blev genvalgt.
Som kasserer valgtes Margrethe Hansen, Tværlodden 1.
Gjerding blev genvalgt til bestyrelsen.
Som revisorer valgtes Aage Pedersen og Hess.
May blev valgt til revisorsuppleant.
Formanden takkede Aage Pedersen for veludført arbejde som kasserer og beklagede, at han holdt
op.
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Generalforsamlingen den 8. Maj 1984 blev holdt på Byparken i Glostrup.
I generalforsamlingen deltog 33 medlemmer.
O. Langemark blev valgt til dirigent.
Formanden nævnte i sin beretning, at der ikke havde været store problemer i den forløbne periode.
Han omtalte vejene, som nu var i ret god stand, og han nævnte medlemmernes pligt til beskæring
langs vejene.
Han omtalte også kommunens henvendelse om oplysningspligt for honorarer, og at kommunen ville
betale badebroen, som nu var leveret og klar til opsætning.
Forsikring og ”drift” af broen betales af de 7 medvirkende grundejerforeninger efter medlemstal.
Jul F. Nielsen, Nyrup Bugt, skulle være administrator.
Formanden omtalte også SAGT´s repræsentantskabsmøde den 2. Maj 1984, hvor emnerne havde
været, at løse hunde og ridning på stranden var forbudt fra 1. April til 1. September, hvorom en bekendtgørelse forventedes opsat.
Også afbrænding af kvas/haveaffald på grundene var forbudt efter brandvedtægten.
Skadestuen på Nykøbing Sjælland Sygehus var lukket. Man kunne mellem kl. 16.00 og kl. 8.00
ringe til telefon 411600 eller til lægevagten.
Ove Hansen, Tværlodden spurgte om muligheden for skilte på især Udlodden med tekst på begge
sider.
J. Schou, Moselodden, talte om alles pligt til beskæring langs vejene.
Formanden ville tage begge spørgsmål op.
Beretningen og regnskabet blev godkendt.
Også bestyrelsens forslag om at hæve kontingentet til 100 kr. blev vedtaget.
Margr. Hansen blev genvalgt som kasserer.
Sv. Olsen og Rømer blev genvalgt til bestyrelsen.
Ove Hansen og Walter Nielsen blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.
J. Schou blev valgt som revisorsuppleant.
Under eventuelt blev der gjort bemærkninger om for høj fart, særlig på Udlodden.
Formanden oplyste om politimesterens negative indstilling efter et tidligere forsøg med skilte, stilleveje o.s.v.

Generalforsamlingen den 7. Maj 1985 blev holdt på Byparken i Glostrup.
I generalforsamlingen deltog 45 medlemmer.
Hess blev valgt som dirigent.
Formanden omtalte i beretningen vejenes ret dårlige stand efter en hård vinter.
Vejene ville ret omgående blive ordnede.
Trods is m.v. havde man kun mistet 2 pæle til badebroen.
Formanden opfordrede til bedre fremmøde ved opsætning og nedtagning af broen.
Formanden for brolauget for de 7 foreninger ved Nyrup Bugt ville søge kommunen om, at langtidsledige fra Odsherredskolen kunne foretage opsætning og nedtagning.
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Broen var for vinteren uden udgift opbevaret på Skippergården.
Vandværket havde haft problemer med frosne ledninger og målere.
Formanden oplæste dommen om ”Mågevejsagen” og udskrift fra Østre Landsret.
Der var opnået forlig om åbning af vejen men endnu nogle vanskeligheder, før vejen kunne tilskødes foreningen.
Formanden og Gjerding havde deltaget i SAGT´s repræsentantskabsmøde i april måned, og formanden omtalte fra mødet sygehussagen, hvor SAGT arbejdede videre, nu særlig for åbning af skadestuen.
Der havde været drøftet postkasser, og formanden henstillede, at medlemmerne fik opsat godkendte
postkasser.
Formanden nævnte, at løse hunde og ridning på stranden var forbudt, og at der var lovet opsætning
af skilte.
Formanden mindede endelig om at beskære, så vejene i foreningens område undgik, at kommunen
for ejernes regning skulle gribe ind.
Walter Nielsen omtalte de stadig højere ejendomsskatter på sommerhuse samt fa. Lundbecks forurening i Lumsås.
J. Schou, Moselodden, mente, at en del undgik beskæring.
Poul Truelsen talte om badebroens opsætning og nedtagning og mente, at han og andre manglede
oplysning om datoer for disse arbejder.
Beretning og regnskab blev godkendt.
Kontingent blev uændret 100 kr.
Generalforsamlingen vedtogfor 1985 og fremover at sløjfe honorar til kasserer.
Der var 1 stemme mod og 5 undlod at stemme.
Formand og bestyrelsen kunne i stedet holdt en festlighed, og skattevæsnet skulle orienteres om
honorarernes bortfald.
Formanden, Helge Hansen blev genvalgt.
Flemming Eliasen, Udlodden 7, blev nyvalgt til bestyrelsen for Gjerding, som ikke ønskede genvalg.
Hess og Aage Pedersen blev genvalgt som revisorer.
Under eventuelt kritiserede Rene Hansen, Græslodden 1, renovationen med hensyn til ekstra posetømning.
Han blev henvist til kommunen.
2 grundejere på Skovsvinget omtalte gener ved oversvømning af en grund på Henriks Alle.
Formanden oplyste, at han personlig havde renset grøfter m.v., men grundejerens pumpe havde
svigtet p.g.a. vinter og manglende tilsyn.
Der var en diskussion om misligholdte grunde, bl.a. Lyngloddden 8, med kvas m.v.
Man ville forsøge henvendelse til ejeren.
Det samme var tilfældet for manglende beskæring på Bakkelodden 1 mod vejen.
Walter Nielsen ønskede middagspause for motorsavning og græsslåning, og henstillede til samlet
behandling af dette i de tilstødende foreninger ved badebros mødet.
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Formanden takkede det afgående bestyrelsesmedlem Gjerding.

Generalforsamlingen den 6. Maj 1986 blev holdt på Byparken i Glostrup.
Protokollen oplyser ikke, hvor mange medlemmer, der deltog i generalforsamlingen.
Hess blev valgt til dirigent.
Formanden, Helge Hansen sagde i sin beretning, at der ikke havde været særlige vanskeligheder
eller unormale udgifter til foreningens veje i det forløbne år. Han havde selv efterset de til vejene
knyttede dræn og brønde. Han omtalte Mågevejs endelige åbning. Fuglebakkens fremtidige vejbidrag var fastsat til 400 kr. årligt.
Til opsætning og nedtagning af badebroen var der nu forud opkrævet 10 kr. pr. medlem fra samtlige
de 7 medvirkende grundejerforeninger. Han opfordrede til at møde frem ved opsætning og nedtagning af broen. Tidspunktet ville blive meddelt i foreningens nu etablerede opslagstavle placeret på
Udlodden ved Moselodden.
Han opfordrede videre til, at grundejerne passede beskæring langs vejene.
Fra SAGT´s repræsentantskabsmøde i april måned omtalte han, at Lundbecksagen trods SAGT´s
protester var afsluttet med en udvidelse. Kommunens badevand var ifølge prøver OK.
SAGT arbejdede stadig for genåbning af skadestuen på Nykøbing Sjælland Sygehus.
Kirkeåsvejen skulle åbne den 23. Juni.
SAGT arbejdede stærkt for nedsættelse af ejendomsskatter og –vurderinger og opfordrede grundejerne til at indgive protester mod en forventet stigning ved den snart kommende 18. ejendomsvurdering.
Schou, Moselodden havde et indlæg om dato for opsætning af badebroen.
Walter Nielsen støttede SAGT´s opfordring til protester mod ejendomsvurderingerne og talte for
åbning af skadestuen.
Beretning og regnskab blev godkendt.
Kontingentet blev uændret 100 kr.
Kassereren, Margr. Hansen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlemmerne Sv. Olsen og Rømer blev genvalgt.
Bestyrelsessuppleanterne Ove Hansen og W. Nielsen blev genvalgte.
Som ny revisor for Aage Pedersen valgtes J. Schou, Moselodden.
Herdis Skov, Græslodden 2, blev revisorsuppleant.
Under eventuelt kom Poul Truelsen med et indlæg om vedtagelse af dato for opsætning af badebro,
hvor man satsede på den 14. Juni.
Derefter var der indlæg for og mod protester mod ejendomsvurderingerne og om behandlingen på
Nykøbing Sjælland Sygehus.

Generalforsamlingen den 5. Maj 1987 blev holdt på Byparken i Glostrup.
I generalforsamlingen deltog 42 personer (28 medlemmer).
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Hess valgtes som dirigent.
Formanden Helge Hansen sagde i sin beretning, at der ikke var store ting at fremføre om 1986.
Vedligeholdelse af vejene var blevet noget dyrere, idet en del sideveje var blevet ordnede.
Vandforsyningen havde klaret vinteren uden frostsprængninger.
Der havde været sne og bedre tildækning af målerbrønde.
Opsætning og nedtagning af badebroen var gået glat, og betaling af de 10 kr. pr. medlem årligt til
badebroen fungerede tilfredsstillende.
Han omtalte forhøjelse af takster til losseplads.
Uglevej var sat i stand efter at være ødelagt af en entreprenørvogn.
Formanden havde søgt at finde firmaet, men ville nok holde sig til grundejeren (Jernbaneforeningen).
Formanden omtalte 2 møder hos SAGT, som stadig arbejdede med Lundbecksagen, ejendomsvurderingerne og –skatter, samt med udvidelse af færgehavnen og evt. forøget trafik.
Kontingent til SAGT var steget til 5 kr. pr. medlem årligt.
Ove Hansen gjorde bemærkning om opsætning af bedre skilte på vejene.
Beretningen og regnskabet blev godkendt.
Der var en henstilling fra Langemark om anbringelse af foreningens formue til bedre forrentning.
Kontingentet blev uændret 100 kr.
Helge Hansen blev genvalgt som formand,
Fl. Eliasen blev genvalgt som medlem af bestyrelsen.
Som revisorer blev Hess og J. Schou genvalgt.
Punktet om grundejerforeningens 25 års jubilæum gav livlig debat.
Forsamlingen vedtog, at bestyrelsen skulle arbejde for en fest lørdag den 26. September på ”Klintekroen” ved udsendelse af indbydelser til alle medlemmer med pris m.v. og bindende skriftlig tilmelding.
Under eventuelt var der en opfordring til bestyrelsen om at undersøge en form for stillevej på Udlodden.
Endelig var der stor applaus til formanden for opsyn m.v. af huse, veje m.v. særlig i vinterhalvåret.

Generalforsamlingen den 10. Maj 1988 blev holdt på Byparken i Glostrup.
I generalforsamlingen deltog 32 personer.
Hess blev valgt som dirigent.
Formanden Helge Hansen omtalte i sin beretning, at vedligeholdelsen af vejene havde været begrænset, men forventede flere udgifter i 1988, bl.a. til sideveje og til Uglevejs reparation med asfalt,
som Jernbaneforeningen omsider havde accepteret at betale halvdelen af.
Også Gøgetoften havde under lignende omstændigheder lidt overlast og her havde vedkommende
grundejer betalt 1.800 kr. til hjælp til reparation.
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Han omtalte det tilstoppede dræn under Moselodden med deraf følgende oversvømmelse. Drænet
var nu fornyet for en udgift af ca. 12.000 kr.
Formanden omtalte SAGT´s møder og bl.a. det fortsatte arbejde med bevarelse af sygehuset, mod
udvidelse af Trundholm flyveplads, mod planer om vindmøller på Klintebakkerne, for frigivelse af
penge fra landliggerpuljen til almene formål for sommerhusområderne.
Beretningen og regnskabet blev vedtaget.
På forslag fra generalforsamlingen blev kontingentet forhøjet til 125 kr. bl.a. på grund af forventede
store udgifter i 1988 til veje og dræn (Moselodden).
13 stemte for og 7 imod
Kassereren Margr. Hansen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlemmerne Rømer og Sv. Olsen blev genvalgt.
Bestyrelsessuppleanterne Ove Hansen og Walter Nielsen blev genvalgt.
1. revisorsuppleant Herdis Skov blev genvalgt.

Generalforsamlingen den 10. Maj 1989 blev holdt på Byparken i Glostrup.
I generalforsamlingen deltog 36 personer.
Hess blev valgt som dirigent.
Formanden Helge Hansen oplyste i sin beretning, at der havde været ret store udgifter, særlig til
fornyelse af dræn på Moselodden. Grøften ved Lynglodden havde været oversvømmet og med det
også grunden Klintvej 34. Formanden havde fået ejeren til at henvende sig til kommunen, som klarede det, da der også var stop på Klintvej.
Gøgetoften og Uglevej var sat i stand med tilskud henholdsvis fra en grundejer på Gøgetoften (vejen var ødelagt ved transport af hus) samt med halvdelen udgiften til Uglevej betalt af Jernbaneforeningen.
Fra SAGT omtalte formanden arbejdet med en skadestue på Nykøbing Sjælland Sygehus, bidragsforhøjelse for renovation ved sommerhuse og tvungne bidrag til tømning af septictanke.
Der var klaget til Indenrigsministeriet over inddragelse af landliggerpuljen på ca. 1,5 mio kr. i
Trundholm Kommune.
Kontingent til SAGT var forhøjet til 6 kr. pr. medlem.
Sluttelig konstaterede formanden, at året var forløbet roligt uden klager fra medlemmerne.
Der blev stillet spørgsmål om de sager, SAGT arbejdede med.
Beretning og regnskab blev godkendt.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 125 kr. blev vedtaget.
Forinden var et forslag fra Langemark om en forhøjelse til 150 kr. faldet med 4 stemmer for og 15
imod.
Der var stillet skriftlig forslag om refundering af formandens udgifter til kørsel og porto m.v.
i forbindelse med arbejde for foreningen.
Forslaget blev vedtaget.
Helge Hansen blev genvalgt med akklamation som formand.
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Fl. Eliasen blev genvalgt til bestyrelsen.
Hess og Schou blev genvalgt som revisorer.
Under eventuelt var der en forespørgsel om bortkørsel af storskrald.
Formanden svarede, at det ville blive dyrt. Han anbefalede, at naboer slog sig sammen.
Der var også et spørgsmål om træers højde i skel, hvor spørgeren blev henvist til at tale med sin
nabo eller evt. søge assistance fra kommunen.

