Grundejerforeningen Nyrup Udlodder
Generalforsamlinger 2015 – 2019
Lørdag den 9. maj 2015 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling på Højby Kro.
I generalforsamlingen deltog 24 personer, som repræsenterende 18 stemmeberettigede medlemmer.
Formanden bød velkommen.
1. Valg af dirigent.
Poul Kjærsgaard blev på bestyrelsens forslag valgt som dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for 2014.
Formanden aflagde beretning, hvori han talte om
Foreningens veje
Følgende veje bliver efterset og ordnet i år: Udlodden, en del af Lærkelodden, det første stykke af
de to indkørsler til Bakkelodden fra Udlodden, Moseloddens nederste og øverste del, Fyrrelodden,
Mågevej, Skovsvinget for huller i svinget, opfyldning af nederste del af Mejsebakken, Græslodden
repareres for huller. For Henriks Alle afhænger hvornår et forestående byggeri på hjørnegrunden
mod Skovsvinget udføres.
Der bruges stabilgrus til at reparere vejene. Det er en grovere art med flere sten i gruset, for at det
bedre kan modstå slid på vejene. Men vi må konstatere, at når der kommer større regnmængder lige
efter vejene er gjort i stand, så kommer huller og fordybninger hurtigt tilbage. På de veje, hvor
vandet bliver stående, og der derfor hurtig kommer huller igen, vil vi hæve vejene ved at køre
grovere materiale på, således at vandet ikke bliver stående på vejen, men løber af. Det gør det ikke
bedre, at der er en del store lastbiler og erhvervsbiler, der benytter Udlodden som gennemfartsvej
eller til at køre materialer til foreningens medlemmer. Endelig er der også privatbiler, der ikke
holder en passende lav hastighed, men kører for hurtig.
Vinterens storme
De to storme, Allan og Bodil i 2013, gik ikke sporløst hen over grundejerforeningen. Her i januar
2015 har vi haft to andre storme, der igen væltede træer i grundejerforeningen. Vores faste
entreprenør, vognmand Torben Nielsen, gjorde vejene farbare igen. Torben Nielsen sørger også for
at vores veje renoveres, efter de aftaler vi indgår med ham. Grundejerforeningen har betalt
regningerne for at fjerne væltede træer fra vejene. Bestyrelsen har drøftet, om vi skulle dele
vognmandens regning ud på de grundejere, hvis træer blev fjernet. Men det ville blive et større
regnskab og kunne give anledning til diskussioner med de pågældende grundejere, så bestyrelsen
har besluttet ikke at lave en fordeling af den samlede regning, men lade foreningen betale hele
regningen.
Bestyrelsen henstiller, at grundejerne ser med mere kritiske øjne på deres træer og vurderer, om
træerne nu også kan modstå en kraftig blæst. Hvis ikke, må man se at få skåret træerne ned eller
fælde dem.

Det er som regel også de høje træer, der giver problemer grundejere imellem. Det er de høje træer,
bestyrelsen hører om, når naboer eller genboer ikke kan blive enige, om træerne udgøre en fare for
ved en ny storm at vælte ned over naboens/genboens hus og derfor skal fældes.
Trafikspejl
Som nævnt på generalforsamlingen i 2014 prøvede de grundejerforeninger, der er med i brolauget,
at ansøge kommunen om et trafikspejl ved T-krydset Udlodden/Klint Strandvej. Men desværre fik
vi afslag af kommunen. I bestyrelsen har vi talt om, om vi i fællesskab med de andre
grundejerforeninger ikke bare skulle købe et trafikspejl og få det sat op. Vi mener, det vil er en god
ide, og at det vil give en bedre oversigt i krydset, især når man kommer fra stranden. Efter vi har
ansøgt kommunen, er den bevoksning, der var til venstre op mod den gule ejendom, når man kom
fra stranden, blevet fjernet. Men det er en ringe trøst, når man ser med hvilken fart nogle biler
kommer kørende med indefra byen.
Bevoksning ud mod grundejerforeningens veje
Ja - det kan ikke komme som en overraskelse, at dette punkt er med i beretningen igen i år. Det er
svært at få forståelse for, hvor vigtigt det er, at alle grundejere overholder kommunens
bestemmelser om, at bevoksningen ikke bare må vokse vildt ud over foreningens veje, men skal
beskæres både i højde og bredde, så redningskøretøjer og renovations biler kan komme frem. Med
indkaldelsen til dette års generalforsamling er der udsendt en påmindelse om, hvordan man skal
forholde sig vedrørende beskæring. Bestyrelsen har også været rundt i området og har noteret sig,
hvor det ser rigtigt grelt ud. De grundejere, som ikke inden har rettet for sig, vil i begyndelsen af
juni modtage et brev fra bestyrelsen om at få gjort deres bevoksning lovlig. Hvis det ikke sker inden
Sct. Hans, vil bestyrelsen skrive til kommunen om at sørge for, at bevoksningen bliver bragt i
orden. Det er trods alt vigtigt, at redningskøretøjer og renovations biler kan komme rundt på vores
veje. Det samme gælder også for vor faste entreprenørs arbejdsredskaber.
Den årlige invitation fra kommunen til grundejerforeningerne
Lørdag 9. august 2014 blev det årlige møde mellem Odsherred kommune og fritidshus- og
sommerhusgrundejerforeninger i Odsherred afholdt i Vig forsamlingshus. Svend Erik Hansen og jeg
deltog for vores grundejerforening. I mødet deltager personer fra kommunens administration. På
grundejerforeningens hjemmeside og nedenfor er der et link til et referat fra mødet:
http://www.odsherred.dk/sites/default/files/referat_af_aarsmoedet_i_sol_den_9_august_2014.pdf
Hjemmesiden
Foreningens hjemmeside bliver gennemgået ved hvert bestyrelsesmøde. Vi er meget
opmærksomme på, at den til stadigvæk indeholder de oplysninger, der er vigtige for dem, der har
interesse i at læse den, eller for at finde relevante oplysninger.
Orientering om brolauget
Her i beretningen vil jeg kun komme med en kort information om økonomien i brolauget. Ellers vil
Peter Sørensen, som er kasserer i brolauget orientere herom under eventuelt. Brolauget havde i 2014
et overskud på ca. 2.000 kr. Brolaugets bestyrelse mener ikke, at det nuværende kontingent vil være
tilstrækkeligt til at dække udgifterne, herunder til fornyelser og reparationer. De har bedt om en
forhøjelse af bidraget til broen fra 2015 fra kr. 60 kr. til 70 kr. pr. parcel/medlem. Det kan
grundejerforeningens bestyrelse anbefale.

Valget til repræsentantskabet for vandværket
Hvert tredje år er der valg til Nyrup Vandværks repræsentantskab. Der var valg i 2014, og jeg var
da også rundt til en del grundejere her i foreningen for at finde evt. interesserede til
repræsentantskabet. Men jeg måtte konstatere, at det var en svær opgave at finde nogle, der var
interesseret. Vores grundejerforening er i samme valgområde som Strandvang II. Derfra var der
ikke nogen interesse for valget. Vores grundejerforening er repræsenteret med tre medlemmer både
i vandværkets bestyrelse og i repræsentantskabet.
Afslutning
Formanden sluttede af med endnu en gang at opfordre foreningens medlemmer til at overholde
bestemmelserne for beskæring af beplantningen ud mod foreningens veje, som er beskrevet i det
grønne hæfte fra kommunen, og som kan findes på kommunens hjemmeside.
Formanden opfordrede også medlemmerne til at overholde de regler, vi har her i
grundejerforeningen om græsslåning og brugen af andre støjende haveredskaber. Bestyrelsen
henstiller også, at man tager hensyn til andre ved brug af musikanlæg, idet et sådant, især om
aftenen, kan høres langt væk, hvis man spiller højt eller for åbne døre og vinduer eller ligefrem
uden for.
Endelig appellerede formanden om, at alle holder en passende lav hastighed på 20 km/t. på
grundejerforeningens veje.
Debat om beretningen.
Kurt Andreasen, Græslodden 3, sagde, at der var lunker på Græslodden efter vandværket har gravet
op til nye indstik.
Werner Lucas svarede, at det er vandværkets praksis efter nogle måneder at se på, hvor der er
lunker efter opgravninger. Han vil viderebringe spørgsmålet om Græslodden til
vandværksbestyreren.
Svend Erik Autzen spurgte til hullerne i asfalten ved indkørslen fra Klintevej til Udlodden.
Formanden svarede, at vognmand Torben Nielsen er bedt om at lægge asfalt i hullerne.
Clausen, Græslodden 4, spurgte, om der kunne lægges grusbunker på strategiske steder, så
grundejerne selv kan gå og fylde huller i vejene op.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Regnskab for 2014.
Kassereren, Lone Jamrath forelagde regnskabet for 2014.
Poul-Ejner Jensen, Bakkelodden 24, spurgte, om det ikke var på tide at regulere de bidrag, som to
nabogrundejerforeningen betaler til vejvedligeholdelsen.
Vera Autzen spurgte, om der ikke kan spares porto ved at udsende indkaldelser til generalforsamling
pr. mail.

Lone Jamrath svarede, at efter foreningens vedtægter skal indkaldelser sendes til medlemmernes
folkeregisteradresse. Indkaldelserne udsendes i øvrigt sammen med opkrævningen af kontingent.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag.
Marianne Madsen og Leif Møller, Englodden 2, havde stillet forslag om, at Udlodden lukkes for
gennemkørende færdsel. Marianne Madsen fremlagde og motiverede forslaget.
Svend Erik Hansen oplyste, at bestyrelsen i anledning af forslaget har spurgt kommunen om
muligheden for at lukke Udlodden for gennemkørende færdsel. Kommunen har svaret, at Udlodden
er en privat fællesvej, og at en lukning efter Privatvejlovens § 57 kræver godkendelse fra kommunen
og fra politiet. Det beror på en konkret vurdering, om en privat fællesvej kan lukkes. Der tages bl.a.
hensyn til fremkommeligheden for områdets grundejere, idet en lukning blot vil flytte trafikken til en
anden vej. Der tages også hensyn til, at redningskøretøjer skal kunne komme frem. Bestyrelsen har
drøftet svaret og vurderer, at vi ikke kan forvente at få godkendt en lukning, hvorfor bestyrelsen ikke
kan anbefale forslaget.
I debatten fremkom opfordringer til, at der blev ansøgt om en lukning. Der kom også forslag om at
lave hindringer på Udlodden, så farten bliver tvunget ned. Der blev spurgt, hvor en lukning skulle
ske, og det blev fremhævet, at en lukning vil flytte generne for beboere ved Udlodden til beboere ved
andre veje.
Gerd, Udlodden 13, erindrede om, at der er almindelig højre vigepligt på grundejerforeningens veje
og ikke fortrinsret for færdsel ad Udlodden.
Bestyrelsen kunne ikke medvirke til, at der uden godkendelse laves hindringer. Bestyrelsen har
tidligere fået at vide, at f.eks. bump skal være belyste.
Debatten sluttede med, at forslagsstillerne sammen med andre vil sende bestyrelsen udkast til
ansøgninger til kommunen og til politiet. Hvis der gives tilladelse herfra til en lukning, skal
spørgsmålet om en lukning behandles på generalforsamlingen i 2016 eller på en ekstraordinær
generalforsamling.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budget for 2015 og 2016.
Kassereren forelagde bestyrelsens budgetter for 2015 og 2016.
Poul-Ejner Jensen foreslog, at der serveres spegepølse- og ostemadder til generalforsamlingen i stedet
for tørt wienerbrød.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt budgetterne.
6. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr for 2016.
Kassereren forelagde bestyrelsens forslag om uændret kontingent for 2016 til 400 kr. og om uændret
rykkergebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse.
Forslagene blev enstemmigt vedtaget.

7. Valg.
Werner Lucas blev genvalgt som formand.
Peter Sørensen blev genvalgt som medlem af bestyrelsen.
Poul-Ejner Jensen blev genvalgt som 1. suppleant til bestyrelsen.
Sonja Langemark blev genvalgt som revisor.
Kurt Andreasen blev valgt som 1. revisorsuppleant.
Alle valg var enstemmige.
8. Eventuelt.
Peter Sørensen gav en orientering om brolauget. Broen blev sat op sidst i april måned og tages ned
sidst i august måned. Sandbroen er udlagt fredag den 8. maj. Der er udskiftet tovværk på broen.
Udgifterne til opsætning og nedtagning af broen samt til vedligeholdelse og fornyelse af broen er
stigende. Samtidig ønsker brolaugets bestyrelse at have en beholdning svarende til 1 års udgifter.
Brolauget har derfor bedt om, at bidragene fra de deltagende grundejerforeninger sættes op til 70 kr.
pr. medlem.
Der er link til brolaugets hjemmeside på grundejerforeningens hjemmeside www.nyrupudlodder.dk
Kurt Andreasen spurgte, om der ikke kunne gøres noget ved det lange plankeværk til ejendommen
på hjørnet af Udlodden og Græslodden.
Werner Lucas svarede, at ejeren er en ældre dame, som til en tidligere henvendelse om hegnet har
svaret, at hegnet har været der så længe, at hun har ret til at have det. Hegnet er i øvrigt blevet skadet
her i vinter.
Gerd, Udlodden 13, bad om, at det på hjemmesiden offentliggøres, hvilke indkomne forslag
bestyrelsen har modtaget.
Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for
ledelsen af generalforsamlingen. Generalforsamlingen sluttede kl. 12.45.

Lørdag den 14. maj 2016 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling på Højby Kro.
I generalforsamlingen deltog 27 personer, som repræsenterende 24 stemmeberettigede medlemmer,
heraf 3 pr. fuldmagt.
Formanden bød velkommen.
1. Valg af dirigent.
Christian Autzen blev på bestyrelsens forslag valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for 2015.

Formanden aflagde beretning, hvori han talte om
Foreningens veje
De veje, der vil blive efterset og ordnet i 2016, er: Udlodden, grundejerforeningens del af Mågevej,
Mejsebakken, den del af Skovsvinget hvor midterstykket er højt, stikvejen på Tværlodden ind til nr.
8 - 14, Moselodden, Englodden, samt de første dele af Bakkelodden mod Udlodden. Der lægges
kaliumklorid på Udlodden, så snart vognmand Torben Nielsen har fået det leveret. Vejbidraget fra
grundejerforeningerne Fuglebakken og Strandvang 2 er fra 2016 forhøjet med 50 % på grund af de
stigende udgifter til vejvedligeholdelse. Bidragene blev senest forhøjet i 2009.
Vintervejret
I vinteren 2015/2016 har vejret kun én gang vist sig fra den lidt voldsomme side. Foreningen fik
dog ingen udgifter til fjernelse af væltede træer, idet et stort træ, der var væltet, havde lagt sig langs
med grundejerens skel og Udlodden.
Hjertestarter
Formanden blev i 2015 kontaktet af formanden for grundejerforeningen Nyrup Huse om et forslag
om at få opsat en hjertestarter ved købmanden i Nyrup. Han ville høre, om vi ville være med til at
købe og vedligeholde en hjertestarter, som ville koste ca. 12.000 kr., hvortil kommer udgift til et
skab til hjertestarteren med ca. 6.500 kr. I alt 12 grundejerforeninger blev spurgt, om de ville være
med, og hvis alle deltager, ville indkøb koste hver grundejerforening ca. 1.500 kr. Tryg Fonden
skulle ansøges om tilskud til indkøb og søges om et fast bidrag til vedligeholdelse. Bestyrelsen
svarede, at vi var positive overfor en sådan anskaffelse, som vi gerne ville høre nærmere om,
herunder om hvor og hvordan den tænktes placeret, hvordan man skal kunne komme til den, og om
der skal uddannes personer til at betjene hjertestarteren.
Bestyrelsen havde ikke mulighed for at deltage i det møde, der blev holdt sidst i februar 2016, og
hvor det blev besluttet at søge om tilskud fra Tryg Fonden til indkøb af en hjertestarter. Det blev
også besluttet, at udgifter skal fordeles efter, hvor mange medlemmer den pågældende
grundejerforening har.
Bestyrelsen har den holdning, at grundejerforeningen skal deltage i udgiften til køb af en
hjertestarter og et opbevaringsskab. Men bestyrelsen er ikke enig i, at udgifterne skal fordeles efter
grundejerforeningernes medlemstal. De grundejerforeninger, som ligger nærmest ved købmanden i
Nyrup, bør betale et forholdsvis større bidrag. Formanden for Nyrup Huse har afvist en sådan
bidragsfordeling. Vi har ikke fået noget budget hverken for indkøb eller for årlig vedligeholdelse,
hvorfor bestyrelsen afventer nærmere fra formanden for Nyrup Huse.
Bestyrelsen ønsker at høre generalforsamlingens mening/holdning til indkøb og bidragsfordeling.
Bevoksning ud mod grundejerforeningens veje
Der blev sidste år sendt breve til 22 af grundejerforeningens medlemmer og til 2 lodsejere i en
anden grundejerforening om beskæring af beplantning ud mod Udlodden. De fleste har klippet eller
beskåret deres beplantning, så den følger kommunens retningslinjer, som er beskrevet i hæftet ”Den
lille grønne”. Da 9 grundejere ikke fulgte bestyrelsens anmodninger, skrev bestyrelsen til Odsherred
Kommune, der jo som vejmyndighed for private veje kan påbyde klipning eller foretage klipning på
ejerens regning. Kommunen skrev derpå til de 9 grundejere, som fik en frist til efter påske til at

klippe eller beskære deres beplantning. Kommunen har oplyst, at forholdene er bragt i orden bortset
fra hos en enkelt grundejer.
Der har været en del kritik af den holdning, bestyrelsen har haft om beplantning ud mod Udlodden.
Formanden mener ikke, at kritikken er rimelig. Bestyrelsen har blot bedt grundejerforeningens
medlemmer om at overholde de retningslinjer, som kommunen har fastsat og beskrevet i sit hæfte.
Efter disse retningslinjer skal der holdes en bredde og højde på alle vore veje, så særligt
udrykningskøretøjer kan komme hurtig ind i grundejerforeningen, og så renovationsbiler og andre
køretøjer, herunder vores egne kan køre på vejene og passere modkørende, ligesom der skal være
plads til gående og cyklende. Gående skal kunne træde væk fra kørebanen og ud i rabatten, hvilket
ikke er muligt, hvis der er groet beplantning ud over eller ind i rabatten. Det er især nødvendigt i
sommermånederne, hvor der er mange både gående og kørende.
Ansøgning om et vejskilt
En grundejer spurgte bestyrelsen, om foreningen havde et skilt om ”Blind vej”. Ejerne ønskede et
sådant skilt opsat på Tværlodden, hvor en blind vej fører ned til ejerens indkørsel. Ejendommen
ligger sidst på den blinde vej, og ejerne var træt af bilister, der var kørt forkert og kørte ind og
vendte på deres.
Bestyrelsen svarede, at grundejerforeningen ikke havde et skilte om ”Blind vej”, men at ejeren godt
måtte opsætte et sådant skilt på foreningens stander på betingelse af, at der blev lavet en vendeplads
for enden af den blinde stikvej. Det har ejeren så gjort.
Hjemmesiden
Bestyrelsen gennemgår på hvert møde, om grundejerforeningens hjemmeside indeholder relevante
oplysninger. Der er et link på hjemmesiden til kommunens hjemmeside, hvor man bl.a. kan læse
referat om det årlige møde den første lørdag i august måned mellem kommunen og alle
sommerhusgrundejerforeninger.
Grundejerforeningen har haft en hjemmeside i flere år. Hjemmesiden er lavet med en software, som
ikke længere vedligeholdes af producenten, hvorfor der i løbet af 2016 eller 2017 skal skiftes til en
nyere software.
Brolauget
I 2014 blev det på generalforsamlingen besluttet at forhøje bidraget til brolauget til 70 kr. pr.
medlem. Bidraget er ikke forhøjet for 2016.

Formanden afsluttede beretningen med at henstille til alle grundejerforeningens medlemmer at
overholde de ordensregler, vi har her i grundejerforeningen, og som findes i vedtægternes § 14.
Efter disse regler må motordrevne redskaber, som f. eks. plæneklippere, kun anvendes i tiden
mellem kl. 8 og 18 på hverdage og mellem kl. 9 og 12 på søn- og helligdage.
Han henstillede også, at man tager hensyn til andre ved brug af musikanlæg, som især om aftenen
kan høres langt væk. Vær opmærksom på, hvor højt I spiller.
Endelig appellerede formanden til, at alle overholder en lav hastighed på omkring 20 km/t ved
kørsel på foreningens veje.

Debat om beretningen.
Bjarne, Udlodden 10, spurgte, om bestyrelsen ikke kunne fremstille en side med orientering om at
tage hensyn til naboer ved ikke at støje udendørs eller spille høj musik. Siden kunne have en
oversættelse til tysk og engelsk og skal være beregnet til at sætte op i sommerhuse, som lejes ud, og
hvor beboere derfor skifter hyppigt.
Marianne Madsen, Englodden 2, tilbød at cykle rundt og aflevere en sådan side i postkasserne. Hun
foreslog, at en orienteringsside også skulle oplyse om farten på vejene.
Jens, Uglevej 25, foreslog, at en orienteringsside skrives i en pdf-fil, som kan downloades fra
hjemmesiden.
Werner Lucas svarede, at bestyrelsen vil se nærmere på forslaget om en orienteringsside.
Poul Ejner, Bakkelodden 24, mente, at det lød som en trussel, når formanden i sin beretning nævnte,
at udgifterne til en hjertestarter kan betyde en kontingentforhøjelse. Han efterlyste, at foreningen i sit
skab oplyste om, at man ikke må køre stærkere end 20 km/t på foreningens veje. Han efterlyste også,
at han som 1. suppleant til bestyrelsen bliver inddraget mere i eller i alt fald orienteret om, hvad
bestyrelsen laver.
Anne, Udlodden 14, bemærkede, at det er vigtigt at have en hjertestarter i nærheden og ikke at skulle
køre til Nykøbing efter en hjertestarter.
Flere andre støttede, at der skal være en hjertestarter i nærheden, og på dirigentens spørgsmål blev
der svaret ja til, at bestyrelsen skal betale til køb og vedligeholdelse af en hjertestarter.
Bestyrelsen vil følge generalforsamlingens holdning.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
3. Regnskab 2015.
Lone Jamrath forelagde og gennemgik regnskabet for 2015, som viser et underskud på 1.244 kr.
Underskuddet skyldes navnlig større udgifter til vedligeholdelse af veje. Entreprenørens timepris og
priserne for køb af materialer har ikke haft usædvanlige prisstigninger, men forbruget af materialer
er på grund af de skete vejrforandringer steget. Der var 13 ejerskifter i 2015, og der er mere end 30
ejendomme med fastboende i grundejerforeningens område.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag.
Claus og Ulla Biehl (Udlodden 15) samt Finn Leerberg og Gerd Korsbæk (Udlodden 13) havde
fremsat forslag om, at
”besigtigelse og vurdering af hække ud mod veje med henblik på beskæring mv. overlades helt og
holdent til kommunens renovationsfolk, som har pligt til at indberette til kommunen, hvis de møder
plantevækst, der er til gene for trafikken på foreningens veje”.

Forslaget er begrundet således:
Begrundelsen for dette forslag er, at bestyrelsen tilsyneladende glemmer, at det er et rekreativt
område, ikke et villakvarter. Det kan ofte være uforståeligt for en grundejer, hvorfor netop hans
hæk skal beskæres, når man ved en spadseretur rundt i området, kan se andre hække/hegn, der får
lov at brede sig uhæmmet ud over vejen og har gjort det i årevis. Det fremgår da også af
korrespondancen i mail af 18. december 2015, at bestyrelsen kun har besigtiget hegn og hække på
Udlodden. Vi finder vi det derfor hensigtsmæssigt at overlade besigtigelsen af hegn og hække til
kommunens renovationsfolk, der – som sagt – har pligt til at indberette generende vækster til
kommunen, som derefter tager kontakt til pågældende grundejer.
Claus Biehl spurgte indledningsvis, om alle havde set forslaget på foreningens hjemmeside, hvilket
viste sig ikke at være tilfældet.
Claus Biehl redegjorde herefter for et forløb, som han oplyste begyndte med, at han i efteråret 2015
fik et brev fra kommunen om sin beplantning. Ved henvendelse til Lone Jamrath fik han at vide, at
der var tale om en misforståelse, og at der intet var i vejen med hans hæk. Alligevel fik han et nyt
brev fra kommunen. Han har søgt aktindsigt hos kommunen, og de breve han har fået kopi af er
ikke god læsning. Han har talt med sine naboer om sagen.
Jens, Uglevej 25, bemærkede, at det lød som om der ikke har været en god dialog mellem
forslagsstillerne og bestyrelsen. Han mente, at man ikke bør ændre regler alene på grund af en
enkelt dårlig sag.
Claus Biehl bemærkede, at det ikke fremgår af vedtægterne, at bestyrelsen skal tage sig af, om
hække skal klippes.
Bjarne, Udlodde10, bemærkede, at Udlodden gennem årene er blevet meget smal, og at der er
behov for en beskæring, så der bliver luft på vejen.
Svend Erik Hansen forklarede, at grundejerforeningen er ejer af vejene. Bestyrelsen har derfor som
repræsentant for ejerne ansvar for at tage sig af, om der er bevoksning i rabatterne langs vejene.
Vejene har forskellig bredde og størrelse på rabatter. Det er traditionen og nærmest en stiltiende
aftale i grundejerforeningen, at hver grundejer tager sig af at holde rabatten ud for sin grund. Når
bestyrelsen får henvendelser om eller selv ser, at grundejeres hække eller træer er vokset ud i
rabatten, skriver bestyrelsen til vedkommende grundejer og beder om, at grundejeren beskærer
beplantningen. Hvis bestyrelsens brev ikke fører til en positiv reaktion, må bestyrelsen bede
kommunen om at tage affære, da kommunen som vejbestyrer for private veje kan pålægge en
grundejer at beskære beplantning eller få foretaget en beskæring på grundejerens bekostning. Dette
ejeransvar kan foreningen ikke overlade til et privat renovationsfirma og dettes ansatte.
Ud over et ejeransvar er det også i alles interesse, at vi overholder de retningslinjer, som kommunen
har fastsat og beskrevet i ”Den Lille Grønne” og på sin hjemmeside, fordi disse retningslinjer skal
sikre, at redningskøretøjer kan komme frem.
Vi har også en interesse i, at renovationsbilerne kan komme rundt, ligesom vi har en interesse i, at
vi selv kan færdes på vejene. Der skal være plads til, at biler kan mødes og komme forbi hinanden.

Og navnlig skal der især om sommeren være plads til at gående og cyklende kan være på vores
veje. Gående og ikke mindst børn skal kunne gå ud i rabatten.
Bestyrelsen kan ikke følge forslaget og henstiller til generalforsamlingen at nedstemme forslaget.
Claus Biehl gentog, at der har været et dårligt forløb. Kommunen har sagt til ham, at man ikke kan
se eller afgøre, hvor der er skel mellem hans grund og vejen. Det må der en landinspektør til, og det
koster meget.
Poul Ejner, Bakkelodden 24, sagde, at der burde været lavet kopier af forslaget til at omdele på
generalforsamlingen.
Poul Erik, Udlodden 44, bemærkede, at efter ”Den Lille Grønne” har en grundejer pligt til at vide,
hvor hans skel er. Grundejeren har også pligt til at holde beplantning ud mod en vej.
Der blev herefter stemt om forslaget.
Der var 6 stemmer for forslaget og 18 imod.
Forslaget er derfor ikke vedtaget,
5. Forelæggelse af bestyrelsens budget for 2016 og 2017.
Lone Jamrath forelagde bestyrelsens reviderede budget for 2016 og budget for 2017.
Poul-Ejner Jensen mente, at grundejerforeningerne Strandvang II og Fuglebakken burde have fået en
større forhøjelse af deres vejbidrag. Han mente, at foreningen ikke burde have en så stor
kassebeholdning, som man jo ikke får nogen rente af mere, da en kontingentstigning så ikke behøver
at blive så stor.
Lone Jamrath oplyste, at andre grundejerforeninger i området allerede betaler et kontingent på 500
kr. pr. år eller mere.
Bjarne, Udlodden 10, mente, at det er i orden, at grundejerforeningen har en så stor kassebeholdning,
at bestyrelsen altid kan betale nødvendige udgifter.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt budgetterne.
6. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr for 2017.
Lone Jamrath forelagde bestyrelsens forslag om en stigning i kontingentet for 2017 til 500 kr. og om
et uændret rykkergebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse.
Poul Ejner stillede forslag om, at kontingentet alene forhøjes til 450 kr.
Der foretoges skriftlig afstemning først om bestyrelsens forslag, som værende de mest vidtgående.
For bestyrelsens forslag stemte 19, 2 stemte imod. 3 undlod at stemme.
Bestyrelsens forslag var dermed vedtaget.
7. Valg.
Lone Jamrath blev genvalgt som kasserer.
Henning Olsen og Svend Erik Hansen blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.

Christian Autzen blev genvalgt som 2. suppleant til bestyrelsen.
Erik Belsø blev genvalgt som revisor.
Berno Bak, Englodden 5, blev valgt som 1. revisorsuppleant.
Alle valg var enstemmige.
8. Eventuelt.
Peter Sørensen gav en orientering om brolauget. Broen og sandbroen er sat op og tages ned sidst i
august måned. Der er udskiftet bærestiver og skal udskiftes tovværk på broen.
Der er link til brolaugets hjemmeside på grundejerforeningens hjemmeside www.nyrupudlodder.dk
Der blev spurgt, om der ikke kan skabes mere sandstrand ved at fjerne sten fra stranden, hvortil blev
bemærket, at der tidligere af strandgæster er lavet stier gennem stenene ud i vandet, og at det må
kunne gøres igen.
Sonja Langemark spurgte, om forsamlingen var opmærksom på, at der p.t. er en indbrudsbølge i
området.
Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for
ledelsen af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen sluttede kl. 12.30.

Lørdag den 20. maj 2017 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling på Højby Kro.
I generalforsamlingen deltog 29 personer, som repræsenterende 23 stemmeberettigede medlemmer.
Formanden bød velkommen.
1. Valg af dirigent.
Peter Sørensen blev på bestyrelsens forslag valgt som dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for 2016.
Formanden aflagde beretning, hvori han talte om
Foreningens veje
Der vil i 2017 blive fortaget arbejder på Udlodden, hvor der er udlagt calsiumklorid for at dæmpe
vejstøv, Mågevej, hvor vi modtager et vedligeholdelsesbidrag fra Grundejerforeningen
Fuglebakken, Gøgetoften, Uglevej, Tværlodden, Græslodden og Skovsvinget. Asfalten ved
indkørslen til Udlodden fra Nyrup og asfalt på Skovsvinget og evt. på Uglevej skal repareres.
Der mangler et vejskilt på hjørnet af Bakkelodden og Udlodden. Tidligere havde
grundejerforeningen en god aftale med kommunen om at opsætte skilte, men nu henviser
kommunen til deres leverandør, og så må grundejerforeningen selv sørge for bestilling og
opsætning,

Drænet på Moselodden skal renses til efteråret.
Vandværket har gravet op på grundejerforeningens veje, men har ikke på Skovsvinget og Udlodden
repareret vore veje tilfredsstillende. Formanden har derfor kontaktet vandværket om straks at
efterbehandle de steder, der har været gravet op.
Hjertestarter ved købmanden i Nyrup
På sidste års generalforsamling var der et flertal for at grundejerforeningen skulle gå med i
anskaffelse af en hjertestarter. Bestyrelsen ønskede et møde med de andre grundejerforeninger for at
få en aftale med dem. Bestyrelsen stillede en række spørgsmål om betaling, administration og
vedligeholdelse af en hjertestarter, som vi gerne ville drøfte med de andre grundejerforeninger.
Desværre fik vi et klar afslag om sådan et møde. Vi fik at vide, at vi bare kunne acceptere deres
forslag og betale det beløb, de havde bestemt, såfremt vi ville være med.
Til bestyrelsens seneste henvendelse til formanden for Nyrup huse, om at vi fortsat gerne vil have et
møde om hjertestarteren og gerne ville være med i ordningen, fik vi det svar, at de medlemmer i
vores grundejerforening, som ville være med, bare kunne melde sig ind via en mail og deltage i
betalingen for hjertestarter.
Selvom vi har fået gentagne afslag på at få et møde, er bestyrelsen enige om, at grundejerforeningen
fortsat er villig til at drøfte en deltagelse og herunder bl.a. fordelingen af udgifterne til anskaffelse
og drift af en hjertestarter.
Vi kan se, at der nu er sat en hjertestarter op ved købmanden i Nyrup.
Beplantning mod Udlodden
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen i 2016 modtaget kritik over den måde vi administrerer de
kommunale regler om beskæring af planter og hække langs veje, jf. det lille grønne hæfte 2017.
Se også dette link http://www.odsherred.dk/borger/trafik-og-veje/veje/beskaering-af-planter-ogtraeer-langs-veje
Formanden har svaret klagerne, at han ikke finder, at deres kritik er rimelig. Grundejerforeningen er
ejer af vejene, og bestyrelsen har derfor som repræsentant for ejeren et ansvar for planter og hække
ud over eller i rabatterne langs vejene. Vejene og rabatterne har forskellig bredde og størrelse. Det
er en tradition og nærmest en stiltiende aftale i grundejerforeningen, at hver grundejer tager sig af at
holde rabatten ud for sin grund. Når bestyrelsen får henvendelser om eller selv ser, at grundejeres
hække eller træer er vokset ud over eller ind i rabatten, skriver bestyrelsen til vedkommende
grundejer og beder om, at grundejeren beskærer sine planter eller hække. Hvis bestyrelsens brev
ikke fører til en positiv reaktion, må bestyrelsen bede kommunen om at tage affære, da kommunen
som vejbestyrer for private veje kan pålægge en grundejer at beskære planter og hække eller få
foretaget en beskæring på grundejerens bekostning.
Ud over et ejer ansvar er det også i alles interesse, at vi overholder de retningslinjer, som
kommunen har fastsat og beskrevet bl.a. i ”Den Lille Grønne” fra 2017 og på sin hjemmeside. Disse
retningslinjer skal bl.a. sikre, at redningskøretøjer og renovationsbiler kan komme frem. Endelig har
vi alle en interesse i, at vi selv kan færdes på vejene. Der skal være plads til, at biler kan mødes og
komme forbi hinanden. Og navnlig skal der især om sommeren være plads til at gående og cyklende
kan være på vores veje. Gående og ikke mindst børn skal kunne gå ud i rabatten.

Referat fra generalforsamlinger 2016
Bestyrelsen har modtaget og drøftet en indsigelse mod referatet fra generalforsamlingen med en
anmodning om at lave en tilføjelse forfattet af den klagende grundejer. Bestyrelsen er af den
opfattelse, at et referat ikke skal indeholde en fuldstændig gengivelse af alle indlæg på en
generalforsamling, men skal gengive det væsentlige indhold af de indlæg, der har været.
Bestyrelsen fandt derfor, at der ikke var grund til at ændre i referatet fra sidste års
generalforsamlingen.
Hjemmesiden
Hjemmesiden er fra begyndelsen af august måned 2016 blevet ændret og har fået et nyt design. Til
hjemmesiden bruges nu et nyt program, som løbende bliver ajourført. Bestyrelsen synes, at det nye
design er forfriskende, men hører gerne fra medlemmerne, hvad de mener om hjemmesiden.
Udlejning af sommerhuse
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra nogle grundejer, som spurgte, om det ikke var muligt at
fremstille en tekst til orientering til udlejere og navnlig deres lejere om at tage hensyn til naboer og
genboer bl.a. ved ikke at støje eller spille høj musik. Der var også et forslag om, at en sådan tekst
blev oversat til tysk og engelsk og sat op i de sommerhuse som udlejes
Bestyrelseb har skrevet til de to store udlejningsbureauer i vort område, Novasol og Dancenter, og
spurgt, om disse udlejningsbureauer vil orientere udlejere af sommerhuse om grundejerforeningens
ordensregler. Begge har svaret, at de er villige til at lægge en kort orientering i deres mapper til
lejere. Novasol har endda tilbudt at oversætte en tekst til tysk. Bestyrelsen har lavet en tekst om
grundejerforeningens ordensregler og har sendt teksten til Novasol og DanCenter og bedt dem om
at oversætte teksten til engelsk og tysk og lægge teksten i deres mapper til lejere af sommerhuse.
Kommunens møde for grundejerforeninger i Odsherred
Formanden og Svend Erik Hansen deltog den 20. august 2016 i det årlige møde i Vig hallerne for
grundejerforeninger i Odsherred Kommune.
Odsherred kommune har lagt et officielt referat på hjemmesiden www.sol.odsherred.dk
På denne hjemmeside kan man også se referater fra møder i SOL
Formanden nævnte fra mødet følgende indlæg:
Borgmester Thomas Adelskov bød velkommen og gav en kort introduktion til byrådets overordnede
planer for kommunens udvikling med særligt fokus på sommerhusejerne og inddragelsen af disse.
Borgmesteren sagde bl.a., at 2 -1 veje, som f.eks. Vesterlyngvej er kommet for at blive. Den slags
veje med en cykel- og gangsti i hver side og en kørebane i midten skal give bedre forhold for
cyklister og gående. Der er opsat byzone-skilt, så vær opmærksom på, at hastigheden fremover ikke
måtte være højere end 50 km/t. Der skal ske en "opgradering" af havnene på Odden og i Nykøbing
samt af bymidten i Nykøbing Sj. Kommunen arbejdede fortsat på at få en bedre mobildækning.
Teleselskaberne ville opsætte 5 nye master. Derudover vil kommunen også opsætte master og
tilbyde teleselskaberne at bruge disse master.
Direktøren for Geopark Odsherred, Hans Jørgen Olsen, gav en status på Geopark Odsherreds
projekter, og hvad fremtiden ville byder på. Han nævnte bl.a. et Solvognsprojekt, som skal placers

ude i Trundholm Mose på findestedet for Solvognen, og som skal fortælle om bronzealderen og
Solvognen.
Centerchef Kirsten Gyalokay, Natur, miljø og Trafik, fortalte kort om regler om at vedligeholde de
private fælles veje. Om dannelse af vejlaug og grundejerforeninger henviste hun til www.bolius.dk
Så fortalte hun om sagsbehandlingen ved klager om beskæring af bevoksning ud mod veje, hvor det
er Affaldsteamet, der fører tilsyn med det der klages over, og det hvor der er påbudt udført.
Kommunen har både en rolle som grundejer, hvor kommunen er ligestillet med andre ejere, og som
myndighed. Desværre var Trafikteamet blev beskåret i 2015, og teamlederen og et par andre ansatte
havde sagt op. Så i efteråret 2016 havde teamet en ekspeditionstid på 2-4 måneder og svarede ikke
hurtigt på mails og andre henvendelser.
Formanden for SOL, byrådsmedlem Jesper Koch, fortalte om SOLs arbejde og fokuspunkter. SOL
afholder 3-4 årlige møder, hvor sager som har interesse for sommerhusejere bliver behandlet.
Sagerne kan omhandle stort og småt. Man kan se SOLs hjemmeside www.sol.odsherred,dk
Formanden for Miljø- og Klimaudvalget, Morten Egeskov, som også er medlem af SOL, fortalte
om genanvendelse af renovation i sommerhusområderne og en sortering af dette. Miljø- og
Klimaudvalget havde besluttet, at sætte gang i et forsøg med at indsamle de ”tørre” genanvendelige
materialer via genbrugsøer i udvalgte sommerhusområder. Vi har også fået en invitation til at
deltage i et indsamlingsforsøg.
Kirsten Møller, medlem af SOL, fortalte om kampen mod havvindvindmøller i Sejerø-bugten.
Staten har bedt kommunerne om at udpege steder, hvor der kunne placeres kystnære
havvindmølleparker. Kalundborg Kommune havde pegede på Sejerøbugten. Forslaget om en
havvindmøllepark i Sejerøbugten er nu efter stor og intens modstand fra grundejer og
grundejerforening droppet.
Direktør Ghita Hansen og Sascha Boserup, Odsherred forsyning, fortalte om planerne for
kloakering i sommerhusområderne. Efter en pause på 3 år har byrådet i Odsherred Kommune
vedtaget, at sommerhuskloakeringen skal genoptages i de kommende år langs Sejerøbugten og ud
mod Odden. Kloakeringen foregår i etaper af ca. 800 sommerhuse og skal sikre rent vand i vandløb
og ved badestrande.
Byrådsmedlem Morten Egeskov fortalte bl.a. om den helhedsplaner for Odden Havn og for havnen i
Nykøbing Sj. der var udarbejdet. Han omtalte også forsøgene med 2 -1 veje og kystsikring, hvor et
par planer for tiden er strandet, på grundejernes modstand mod fordeling af udgifterne. Det drejede
sig om kystsikring langs Isefjordsstien i Rørvig og ved Kattegat i Rørvig ud for Dybesø.
Debat om beretningen.
Jan Hansen, Udlodden 6, spurgte, om der kommet nye datoer for kloakering i vort område.
Formanden svarede, at der er der ikke. På Odsherred Forsynings hjemmeside er der offentliggjort
planer frem til 2025, og vores område er ikke med i disse planer.
Se http://www.odsherredforsyning.dk/Forside,-sommerhus-kloakering.176.aspx

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
3. Regnskab 2016.
Lone Jamrath forelagde og gennemgik regnskabet for 2016, som viser et overskud på 21.223 kr.
Resultatet skyldes navnlig mindre udgifter til vedligeholdelse af veje.
Bestyrelsen foreslår derfor, at asfalten på Udlodden ved indkørsel fra Nyrup samt asfalten på
Skovsvinget bliver repareret. Der bestilles et vognlæs asfalt, og hvis der er mulighed herfor, vil evt.
huller på Uglevej også blive repareret.
Grundejerforeningen har kendskab til i alt 7 ejerskifter i 2016, og der er på nuværende tidspunkt
registreret i alt 27 medlemmer, som er fastboende i sommerhuse grundejerforeningens område. Det
er et fald på 3 medlemmer i forhold til 2016 på samme tid. Derudover bor der 5 personer på
Bakkegården.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag.
Marianne Madsen og Leif Møller, Englodden 2, har den 8. april 2017 fremsat et forslag principalt
om spærring af Udlodden for gennemkørende trafik; subsidiært om etablering af 5 vejbump.
Om fordelene ved etablering af vejbump har de anført:
Vi mener at etableringen af vejbump vil være en optimal løsning, da det vil medføre følgende:
1) Mindre slid på vejen.
2) Reducerer de årlige vedligeholdelsesomkostninger
3) Reducerer antallet af biler der bruger Udlodden som ”smutvej.
Leif Møller gennemgik arbejdet med at lave forslaget og indholdet af forslaget.
Werner Lucas oplyste, at han i anledning af forslaget har skrevet til Odsherred Kommune og spurgt
om betingelserne for at etablere vejbump. Han oplyste kommunens svar herpå og bemærkede, at det
stillede forslag ikke indeholder svar på de betingelser, som kommunen har opregnet.
Anne Kold, Gøgetoften 3, udtalte sin respekt for det arbejde, forslagsstillerne har udført. Hun
fortalte, om en undersøgelse som er udført i hendes grundejerforening i Ringsted, hvor det viste sig,
at det var beboerne ved vejen, der kørte for stærkt. Hun mente ikke, at der findes en rigtig effektiv
løsning på, at vejens beboere kører for stærkt. Hun spurgte, om vejbump ikke vil medføre støj fra
ned- og opbremsninger af biler og måske endda konkurrence mellem modkørende om at nå først til
et vejbump. Hun mente, at huller i grusvejen måske var mere effektive til at dæmpe bilisters fart,
ligesom vi alle kan gå ude på vejen og derved tvinge kørende til at holde en lav fart.
Svend Erik Hansen oplyste, at det stillede forslag ikke kan vedtages på denne generalforsamling, da
det angår spørgsmål af større økonomisk rækkevidde, men ikke er indsendt inden den 15. marts og
ikke er medtaget på den udsendte dagsorden.
Efter yderligere debat om forslaget oplyste forslagsstillerne, at de ønskede en afstemning om,
hvorvidt de og bestyrelsen skal arbejde videre med forslaget og få en fuldstændig belysning af

kravene til en spærring af Udlodden eller til etablering af vejbump samt af de fuldstændige
omkostninger herved.
Et stort flertal af de fremmødte stemte for, at forslagsstillerne og bestyrelsen skal arbejde videre
med forslaget.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budget for 2017 og 2018.
Lone Jamrath forelagde bestyrelsens reviderede budget for 2017 og budget for 2018.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt budgetterne.
6. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr for 2017.
Dirigenten forelagde bestyrelsens forslag om uændret kontingent for 2018 på 500 kr. og om et
uændret rykkergebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse.
Forslagene blev enstemmigt godkendt.
7. Valg.
Werner Lucas blev genvalgt som formand.
Anne Kold, Gøgetoften 3, blev uden modkandidat nyvalgt som medlem af bestyrelsen.
Erik Lauridsen, Skovsvinget 21, blev nyvalgt som 1. suppleant til bestyrelsen.
Sonja Langemark blev genvalgt som revisor.
Berno Bak, Englodden 5, blev genvalgt som 1. revisorsuppleant.
Alle valg var enstemmige.
Svend Erik Hansen takkede på bestyrelsens og forsamlingens vegne Werner Lucas for, at han har
været medlem af bestyrelsen i 25 år, heraf de fleste af årene som formand. Formanden fik i den
anledning en gavekurv med lokale varer.
8. Eventuelt.
Peter Sørensen gav en orientering om brolauget. Broen og sandbroen er sat op i uge 17 og tages ned
i slutningen af august eller begyndelsen af september afhængigt af vejret. Der ser ikke ud til at have
været større skader på broen i 2016.
Werner Lucas omtalte, at der i år er valg til vandværkets repræsentantskab. I den anledning vil
Poul-Ejner Jensen komme rundt med en liste, hvor man kan skrive sig på som medlem eller som
stiller for de foreslåede medlemmer.
Leif Møller spurgte, om der ikke kan lægges nogle grusbunker rundt omkring, så man kan tage grus
herfra til at reparere huller i vejene.
Werner Lucas var indstillet på som hidtil at lægge en enkelt bunke på Moselodden, medens Svend
Erik Hansen mente, at bestyrelsen måske kunne finde ud af, at lægge bunker flere steder.
Erik Lauridsen spurgte, om bestyrelsen har modtaget henvendelser om nedlægning af fibernet i
området.

Werner Lucas svarede, at bestyrelsen ikke har modtaget sådanne henvendelser.
Rene Glæsel, Græslodden 1, oplyste, at han som fastboende har fået en henvendelse fra Fibia om
nedlæggelse af fibernet. Han ville sende en kopi af henvendelsen til bestyrelsen, så interesserede
kan se, hvor de kan henvende sig.
Werner Lucas takkede Peter Sørensen for hans mange år i bestyrelsen og overrakte ham i den
anledning et par flasker vin, ligesom han overrakte Peter Sørensen en flaske vin for at være dirigent.
Peter Sørensen takkede generalforsamlingen for at udvise god ro og orden.
Generalforsamlingen sluttede kl. 12.00.

Lørdag den 26. maj 2018 kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling på Højby Kro.
I generalforsamlingen deltog 27 stemmeberettigede medlemmer.
Formanden bød velkommen.
1. Valg af dirigent.
Peter Sørensen blev på bestyrelsens forslag valgt som dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for 2017.
Formanden aflagde beretning, hvori han talte om
Foreningens veje
Formanden har sammen med vognmand Torben Nielsen, som vedligeholder veje i
grundejerforeningen, kørt foreningens vejnet igennem for at se hvilke veje, der trængte til en helt
eller delvis reparation eller skulle ordnes for huller. Vejene er Uglevej, Tværlodden, Bakkelodden,
Moselodden, Skovsvinget, Mejsebakken, Lynglodden og Udlodden. Der vil som sædvanlig blive
lagt støvbinder – kaliumsulfat - ud på Udlodden.
Asfaltering
Der blev i 2017 bestilt asfaltarbejder på indkørslen fra Klintvej til Udlodden, på bakken på Uglevej
og på den mindre bakke på Skovsvinget. Arbejderne trak desværre en del ud; først på grund af regn
og siden på grund af frost, men blev endelig udført den 2. maj 2018. Der er i regnskabet afsat penge
til de bestilte og nu udførte arbejder.
Persondataforordningen
Persondataforordningen er vedtaget i EU og skal implementeres i alle selskaber og foreninger
senest den 25. maj 2018. Forordningen har det formål, at virksomheder, foreninger og private, som
indsamler data om personer, skal beskytte disse data mod misbrug. Det gælder også for en
grundejerforening som vores, som jo har et medlemskartotek med oplysninger om, hvem der er
medlem, hvor medlemmet har folkeregister- og sommerhusadresse, og om medlemmet har betalt
kontingent. For nogle medlemmer har vi også en e-mailadresse. Det har krævet et stort arbejde at få
diskuteret kravene og fremstillet de nødvendige dokumenter: 1. Målrettet arbejde med

persondataforordningen, 2. Persondatapolitik, 3. Sikker behandling af personoplysninger, 4.
Risikovurdering og 5. It-sikkerhedspolitik.
Dokumentet om Persondatapolitik vil blive offentliggjort på grundejerforeningens hjemmeside.
Fibernet
Bestyrelsen blev i efteråret 2017 gjort opmærksom på, at der ville blive ført fibernet helt frem til
vores grundejerforenings område. Der skulle nedlægges fiberkabel i Nyrup by, i Nyrup Huse og hen
til Bakkelodden. Fiberkabler nedgraves for Fibia. Bestyrelsen har besluttet at høre, om der hos
medlemmerne er interesse for fibernet, og i det brev, som er sendt ud til alle medlemmer om
betaling af kontingent og om indkaldelse til generalforsamling, blev alle interesserede bedt om via
et link på hjemmesiden at meddele deres interesse.
Foreningen har netop modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedgrave fiberkabel ved Udlodden,
Mågevej, Græslodden og Tværlodden. Bestyrelsen er velvilligt indstillet over for, at fiberkabel
nedgraves, men ønsker nærmere oplysninger derom og om, hvem der kan blive tilsluttet, og om
medlemmer ved andre veje også kan blive tilsluttet.
Vejbump
På generalforsamlingen i 2017 blev det besluttet, at bestyrelsen skulle arbejde videre med et forslag
om vejbump på Udlodden. For at grundejerforeningen ikke skulle stå alene med et måske
bekosteligt projekt har bestyrelsen spurgt vore nabogrundejerforeninger, om de ville være med i et
projekt. Vi har ikke modtaget nogen svar. Mellem jul og nytår har bestyrelsen på ny drøftet sagen
og konkluderet, at jo mere sagen er blevet undersøgt, jo flere uafklarede spørgsmål er der dukket
op. Bestyrelsen stiller i dag forslag om, at videre undersøgelser og planer om vejbump indstilles,
eller at der antages et rådgivende ingeniørfirma til at foretage de fornødne undersøgelser.
I januar 2018 blev formanden underrettet af private om, at kommunen har opsat et byzoneskilt på
Udlodden ca. 50 meter inde fra T-krydset ved Klintvej. I et høringssvar har bestyrelsen gjort
indsigelse mod skiltet. Vi har ikke fået svar på denne indsigelse og har heller ikke kunnet få at vide,
hvem der er sagsbehandler, ligesom vi ikke har fået svar på en anmodning om aktindsigt.
Byzoneskiltet medvirker sammen med andre skilte på grundejerforeningens veje til at rejse tvivl
om, hvilken hastighed man må køre med.
Bevoksning ud mod grundejerforeningens veje
Et tilbagevendende punkt i beretning er bevoksning ud mod foreningens veje. Bestyrelsen
henstiller, at alle overholder de bestemmelser om beskæring af beplantning, som findes i ”Den lille
grønne” fra Odsherred Kommune og kan også ses på kommunens hjemmeside:
http://www.odsherred.dk/borger/trafik-og-veje/veje/grundejer-forpligtigelser/beskaering-af-planterog-traeer-langs-veje
Her er et uddrag af reglerne:
Beskæring af beplantning
Når dine hække, træer og anden beplantning vokser ud over fortove, veje og stier skal du
beskære det.

Fodgængere, cyklister og bilister skal let og sikkert kunne komme forbi din matrikel. Hække,
træer og anden beplantning, der vokser ud over fortov, veje og stier, kan være både til gene og
fare for trafikken. Derfor har du pligt til at beskære og holde beplantningen på egen matrikel.
Vejledning
• Hække og buske skal klippes tilbage til skellinjen, så fortove, stier og kørebaner kan
bruges i fuld bredde.
• Træer og øvrig beplantning skal beskæres, så der er en frihøjde på mindst 2,75 m over
fortove, stier, rabatter samt grøfter, og 4,5 m over veje.
• Gadelamper skal holdes fri for træer og øvrig beplantning i sådan et omfang at lyset
uhindret kan nå veje, stier og fortove.
• Skilte og brandhaner skal holdes fri for beplantning, således at de er synlige og frit kan
tilgås.
• Færdselsarealet ud for din matrikel skal renholdes for ukrudt, affald og andet, som kan
være til ulempe og gene for færdslen.
• Grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, som ligger i fortov og
sti, skal renholdes for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.
Formanden henstillede, at man indbyrdes taler med sine naboer om bevoksningen i skel, så det ikke
bliver til et problem, som man må henvende sig til kommunen om. I værste fald kan det ende med
en civil retssag.
Grundejerforeningens hjemmeside
På grundejerforeningens hjemmeside kan man i år tilkendegive, om man var interesseret i, at
bestyrelsen arbejder for at få fibernet i området. Hjemmesiden indeholder oplysninger om
grundejerforeningen, herunder referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Det årlige møde med kommunen
Anne Kold og Svend Erik Hansen deltog i 2017 i det årlige møde mellem Odsherred
grundejerforeninger og kommunen. Referat herfra har kunnet findes på www.sol.odsherred.dk
I 2018 holder kommunen ikke et fælles møde med alle grundejerforeninger, men 3 møder med
grundejerforeningerne i de forskellige områder af kommunen.
Affaldssortering
Byrådet i Odsherred Kommune har den 27. marts 2018 vedtaget, at der skal være sortering af
bioaffald fra sommerhusene fra oktober/november 2019. Hertil skal hver husstand have en 240 l
spand med skillerum til indsamlingen. Renovationsfonden finansierer indkøb af spande med 6,6
mio. kr.
Der skal være ugetømning ved både helårshuse og sommerhuse i perioden juni, juli og august, og
14 dagstømning resten af året.
Debat om beretningen.
Under debatten blev der stillet spørgsmål om, hvor mange der er interesseret i fibernet. Indtil nu har
16 meddelt interesse for at få fibernet. Enkelte foretrak at have et mobilt internet og at få tv via egen
antenne. Glæsel, Græslodden 1, oplyste, at han har fået tilsagn om at blive tilsluttet fibernet
omkring august måned. Han har i dag et mobilt internet, som ikke er stabilt. Andre oplyste, at
signalstyrken på egen antenne ikke er stabil og somme tider ikke stærk nok til at se tv.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
3. Regnskab 2017.
Kasserer Lone Jamrath forelagde og gennemgik regnskabet for 2017, som viser et underskud på
12.492 kr. Heri er indregnet afsat midler til asfalt som oplyst i beretningen. Grundejerforeningen
har kendskab til i alt 16 ejerskifter i 2017.
Der blev stillet spørgsmål til, hvad udgiften til vedligeholdelse af dræn angår, idet beboere på
Græslodden har problemer med vand på grundene, hvilket formentlig skyldes et stop på Herthasvej.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag.
Bestyrelsen stillede til generalforsamlingen forslag om
1) at videre undersøgelse af og planer om etablering af vejbump opgives, eller
2) hvis generalforsamlingen ønsker at fortsætte undersøgelser om etablering af vejbump, at der
da antages et rådgivende ingeniørfirma til undersøgelse af, om og hvor der vil kunne
etableres vejbump på Udlodden, hvilke vejarbejder en etablering af vejbump vil forudsætte
samt hvad det må antages at koste at etablere vejbump.
Flere udtrykte støtte til bestyrelsens forslag, herunder nogle som ønskede, at der mere end 2 gange
årligt udstrøs støvbinder på Udlodden. Der var også en debat om, hvorvidt chikaner ville være gode
til at nedsætte farten, men hertil blev der svaret, at undersøgelser viser, at chikaner kan medføre, at
farten øges efter en chikane, og at der bliver et større slid på vejen.
Bestyrelsen har forståelse for ønsket om udstrøning af støvbinder mere end 2 gange årligt, og
bestyrelsen vil i meget tørre perioder få udstrøet støvbinder på Udlodden.
Forslaget om at opgive videre undersøgelse af og planer om etablering af vejbump på Udlodden
blev enstemmigt vedtaget.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budget for 2018 og 2019.
Kasserer Lone Jamrath forelagde bestyrelsens budgetter for 2018 og 2019.
Der blev stillet spørgsmål til, om bestyrelsen vil overveje at udsende opkrævning pr. e-mail fremfor
pr. brev.
Bestyrelsen vil overveje dette, ligesom bestyrelsen vil undersøge om opkrævninger og andre
meddelelser til medlemmerne kan udsendes på anden måde end via postvæsenet.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt budgetterne.
6. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr for 2019.
Dirigenten forelagde bestyrelsens forslag om uændret kontingent for 2019 på 500 kr. og om et
uændret rykkergebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse.
Forslagene blev enstemmigt godkendt.

7. Valg.
Lone Jamrath blev genvalgt som kasserer.
Svend Erik Hansen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Niels-Jørgen Hansen, Græslodden 9, blev uden modkandidat nyvalgt som medlem af bestyrelsen.
Christian Autzen blev genvalgt som 2. suppleant til bestyrelsen.
Erik Belsø blev genvalgt som revisor.
Alle valg var enstemmige.
8. Eventuelt.
Peter Sørensen gav en orientering om brolauget. Broen og sandbroen er sat op i uge 15 og forventes
at blive tages ned i uge 35 afhængigt af vejret. Der er udskiftet trin på trappen fra broen og til
efteråret skal der udskiftes et anker. Begge dele kan ske af brolaugets opsparede midler.
Peter Sørensen oplyste på forespørgsel, at det ikke er brolauget, der står for bål til Sct. Hans. Det er
en kreds af personer fra brolaugets bestyrelse, der arrangerer bålet.
Formanden takkede Henning Olsen for hans arbejde i bestyrelsen og overrakte ham en vingave.
Dirigenten takkede generalforsamlingen for at udvise god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen og overrakte ham en vingave.
Generalforsamlingen sluttede kl. 11.45.

Lørdag den 18. maj 2019 kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling på Det Vilde
Køkken, Klint.
I generalforsamlingen deltog 47, heraf 33 stemmeberettigede medlemmer.
Formanden bød velkommen.
1. Valg af dirigent.
Peter Sørensen blev på bestyrelsens forslag valgt som dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for 2018.
Formanden aflagde beretning, hvori han talte om
Foreningens veje
Der er lige før påske lagt støv dæmpende materiale på Udlodden. De veje, bestyrelsen vil se efter i
2019, er især være de veje, hvor der er medlemmer, der har bestilt fibernet, og hvor der sker en
opgravning til kabler. I 2018 var retableringen efter nedgravning af fibernet i nogle af foreningens
veje så elendig, at bestyrelsen klagede både til kommunen og til Fibia over den entreprenør, der
havde foretaget gravearbejde. Forud for de første gravearbejder i 2018 har kommunen ikke hørt
bestyrelsen om gravearbejder, og en mailveksling med kommunen førte ikke til et positivt resultat,
hvorfor bestyrelsen valgte at klage til Vejdirektoratet over, at grundejerforeningen ikke får

indflydelse på, hvor der graves, men desværre støttede Vejdirektoratet kommunen og ikke
grundejerforeningen, så kommunen kan fortsætte med at give Fibias entreprenør tilladelse til at
grave, hvor de ønsker det på foreningens veje. Efter en konkret klaget til Fibia over retableringen af
bl.a. Græslodden skete der det, at entreprenøren brugte en weekend på at bringe render i nogenlunde
samme stand som før gravearbejder.
Byzoneskilt
I begyndelsen af 2018 ringede en lokal borger og fortalte formanden, at kommunen havde sat et
byzoneskilt op på Udlodden ved indkørslen fra Klintvej. Bestyrelsen spurgte kommunen med
hvilken ret skiltet var opsat på en privat fællesvej, uden at kommunen havde spurgt om tilladelse
hertil. En ingeniør fra vejafdelingen svarede med en henvisning til en bestemmelse i lov om
offentlige veje. Bestyrelsen svarede, at denne lov jo ikke gælder for private fællesveje, og at der
ikke i privatvejsloven er en tilsvarende bestemmelse. Kommunen erkendte herefter, at der var
begået en fejl, og at foreningen skulle have været hørt. Derefter var det ikke muligt at få svar på
yderligere spørgsmål, om hvad kommunen så agtede at gøre, men pludselig en dag i efteråret var
skiltet fjernet.
I vinterhalvåret 2018-2019 har der været et par storme, hvor der væltede nogle få træer ud over
vejene. De væltede træer har den lokale vognmand Torben Nielsen fjernet fra vejene. Bestyrelsen
har aftalt med vognmanden, at væltede træer skal lægges ind på den grund, hvor træet er væltet ud
fra. Bestyrelsen mener ikke, at grundejerforeningen ud over at sørge for, at vejene er farbare, også
skal betale for at få træet kørt væk.
Beplantning ud mod foreningens veje
Igen i år er det nødvendig at tale om beplantning af træer og buske ud mod foreningens veje. Alle
foreningens medlemmer skal sørge for, at beplantning ud mod foreningens veje ikke sætte så tæt på
skel, at det vokser ud over skel og ud på vejen. Det er flere steder et problem, at beplantning er sat
for tæt på skel og har bredt sig ud på foreningens veje. For god ordens skyld henviser bestyrelsen til
reglerne i Det lille grønne hæfte, som kommunen udgiver hver år. Her står hvordan beplantning skal
klippes, så vejen har den krævede bredde og højde. Der skal være plads til at et stort køretøj kan
køre igennem. Vær især opmærksom på, at hvis et stort køretøj får revet noget af sin topmontering
på førerhuset af, kan man som grundejer blive gjort erstatningspligtig.
Vedligeholdelse af Mågevej
I vinterhalvåret havde formanden og Svend Erik et møde med formændene for G/F Fuglebakken og
G/F Vinkelgårdsvej om vedligeholdelsen af Mågevej. I mange år har G/F Fuglebakken betalt et
vejbidrag til G/F Nyrup Udlodder, men det vil G/F Fuglebakken ikke mere, idet de siger, at de selv
sørger for og betaler for vedligeholdelse af Mågevej fra broen over Højby Sørende til ejendommen
på Udlodden 58. Vi blev på mødet enige om, at G/F Fuglebakken skal fortsætte med at vedligeholde
Mågevej på strækningen fra broen til ejendommen på Udlodden 58, og at G/F Fuglebakken derfor
ikke fremtidig skal betale et vejbidrag til G/F Nyrup Udlodder, som fortsat skal vedligeholde
vejstykket fra ejendommen på Udlodden 58 til Udlodden.
Badebroen
Formanden gjorde opmærksom på, at man på Nyrup Brolaugs hjemmeside kan se, hvornår
badebroen bliver sat op og taget ned igen. Broen blev sat op den 17. maj og forventes taget ned i
uge 37 eller 38.
Se: http://www.brolaugnyrupbugt.dk/

Sommerhusmøde den 4. maj
Lørdag den 4. maj var der årets første møde i Borren i Højby for sommerhusejere i Odsherred.
Borgmester Thomas Adelskov bød velkommen og indledte med at fortælle, at kommunen i 2019 er
i gang med at lave en ny kommuneplan.
Han fortalte også at der i år er 2 cykelløb i Odsherred i august måned. Den 4. august er det Geopark
Bjerggrandprix og den 29. august Postnord Danmark Rundt. Begge løb medfører afspærring af
nogle veje. Det samme vil være tilfældet, når Tour de France formentlig kommer gennem
Odsherred i 2021. Borgmesteren forventede at der ville være ekstra gode muligheder for at leje
sommerhuse ud bl.a. til mediefolk, hvis man skulle have interesse i det.
Kommunen havde i 2019 en ringe likviditet og derfor et generelt anlægsstop, men har dog besluttet
at enkelte projekter kan gennemføres. Det drejede sig bl.a. om nye teaterbygning til Odsherred
Teater og et projekt om markering af Solvognens findested.
Kommunen ville i samarbejde med politiet gennemføre en kampagne til nedbringelse af indbrud.
Kommunen har gang i lokalplaner og kommunalt plantillæg for byggerier i flere af kommunens
byer; det galt især Nykøbing, Højby, Vig, Asnæs, Hørve og Fårevejle.
Sluttelig nævnte han, at Odsherred Kommune har indledt et samarbejde med Holbæk Kommune om
et fælles rensningsanlæg, som skal medføre, at der udledes mindre spildevand til Isefjorden. Men
hvor det fælles rensningsanlæg skal være var der ingen information om.
Politiassistent Carsten Henriksen, Midt- og Vestsjællands Politi fortalte om skilte på private fælles
veje. For mange af dem gælder, at der ikke er indhentet tilladelse til opsætning hos kommunen og
politiet.
Inden en grundejerforening søger om tilladelse til at opsætte et vejskilt, skal grundejerforeningen
høre sine medlemmer og have en flertalsbeslutning om skiltningen.
Selvom det er flere år siden, har vores grundejerforening gjort det.
Til et spørgsmål svarede han, at man godt må parkere ved 2-1 veje!
Signe Skovsgaard, Odsherred Kommune supplerede med at fortælle, at der i Odsherred er ca. 650
km. Offentlige veje og ca. 850 km. Private fælles veje.
I 2017 er der på vejene registreret 101 uheld, heraf 17 med personskade, 10 med alvorlig
personskade og 3 med dødelig udgang.
Til et spørgsmål om, hvad der kan gøres for at hindre, at der køres for stærkt på private veje,
svarede hun, at det bedste er at blive ved med at tale om at køre forsvarligt også med dem, som ikke
gør det.
Centerchef Kirsten Gyalokay fortalte om kommunens mærkning af strande; ”Kyst og Strand”,
hvortil der er udviklet en APP, som også kommer til at omfatte to aktivitetsspot ved Kongsøre og
Yderby lyng. Kommunen vil rejse en rød vimpel, hvis der ved en offentlig strand kommer
badeforbud og orientere herom på skilte.
Der fjernes også i 2019 tang ved 12 strand, hvilket man kan læse nærmere om på kommunens
hjemmeside.
Hun sluttede med at sige, at kommunen oplevede en større interesse for at give sommerhusgrunde et
større naturindhold.
På et spørgsmål lovede hun, at kommunen i næste nyhedsbrev vil svare på, om det er tilladt at bruge
afklippede grene til hegn.

Signe Skovgaard fortalte om reglerne for vedligeholdelse af private veje, som skal holdes i god og
forsvarlig stand. Hun sagde bl.a. at det er naboerne til vejen, der har ansvar for vedligeholdelsen.
Kommunen kan efter klage og sagsbehandling med partshøring m.v. give påbud om enkeltstående
eller samlet vejvedligeholdelse, eller om fordeling af udgifter til en vedligeholdelse.
Afdelingsleder Jørgen Eriksen, Affald & Miljø, oplyste, at genanvendelse af madaffald skal øges fra
42 til 50%, og at skraldespande i sommerhusområdet udskiftes til oktober – november til en model
med 2 kamre. Kommunen vil udsende information herom bl.a. til e-Boks og på deres hjemmesiden.
Direktør Hans Jørgen Olsen, VisitOdsherred og Geopark Odsherred, fortalte om et projekt, hvor
Solvognens findested i Trundholm Mose vil blive markeret. Projektet forventes færdigt til åbning i
sommeren 2020.
Der åbnes her i 2019 et 3. informationspunkt om Geopark Odsherred i Kunstmuseet i Asnæs
handlende om ”Landskab & Kunst”.
Geopark Odsherred skal til at stå for naturformidling for skoler, borgere, sommerhusejere og
turister.
Han fortalte også at VisitOdsherred skal fusionere med VisitSjælland.
VisitOdsherred udsender 10 årlige nyhedsbreve, som bl.a. fortæller om begivenheder og
virksomheder i Odsherred.
Man kan booke en oplevelse (f.eks. en guidet tur) på VisitOdsherreds hjemmeside. Det gjorde
mange i 2018, hvor der via booking blev solgt billetter for ca. 600.000 kr.
Herefter var det
Direktør Fanny Villadsen, Odsherred Forsyning fortalte om de kommende års planer for
sommerhuskloakering. De næste 5 år gælder det områder ved Hønsinge og Vig lyn med højt
grundvand. Hvert år kloakeres ca. 400 sommerhuse.
Tilslutningsbidraget er p.t. 38.700 kr. inkl. Moms, hvortil kommer udgifter til tilslutning på egen
grund. Hertil skal man regne med et nogenlunde samme beløb for tilslutning ind til eget hus.
Sommerhusgrunde uden kloakering får tømt septiktanke hvert 3. år.
Formanden sluttede med at gøre opmærksom på, at det på grund af brandfare ikke er tilladt at
brænde haveaffald af i foreningen.
Bestyrelsen har skrevet til kommunen om toiletterne nede ved stranden. De var i sommeren 2018
lukkede på grund af hærværk, og først efter sommeren blev de istandsat og igen åbnet.
Debat om beretningen.
Jørgen Thomsen, Bakkelodden 6, spurgte, om de skilte, der er opsat på grundejerforeningens veje er
lovlige, og om vi i så fald kan få politiet til at kontrollere dem, der kører for stærkt.
Svend Erik Hansen svarede, at skiltene næppe er godkendte, men snarere skal forstås som en venlig
anmodning om at køre med lav fart på vore veje.
Anne, Bakkelodden, har fået brev fra kommunen om at klippe sin beplantning og ville vide, hvem
der har rettet henvendelse til kommunen om hendes beplantning.

Lone Jamrath svarede, at bestyrelsen har fået henvendelse om beplantningen på Annes grund og har
skrevet til kommunen om denne henvendelse. Når bestyrelsen ser beplantning, der er vokset ud over
skel og ud i rabat eller vej, skriver bestyrelsen til grundejeren og anmoder om, at grundejeren
klipper sin beplantning. Hvis det ikke fører til noget, kan bestyrelsen ikke gøre andet end at skrive
til kommunen.
Langemark, Moselodden, spurgte, om der er en tidshorisont for kloakering i vores
grundejerforening.
Svend Erik Hansen svarede, at der ikke for tiden er en sådan tidshorisont.
Svend Christensen, Græslodden 2A, fortalte, at han for nogle år siden fik en henvendelse fra
kommunen om at klippe sin beplantning, hvilket han gjorde. Han spurgte, hvad han kunne gøre ved,
at naboens træer skygger på hans grund.
Svend Erik Hansen svarede, at selv om træerne står i skel, vil en henvendelse til Hegnssynet næppe
føre til noget. Det bedste råd er at tage en god snak med naboen. Fører det ikke til noget, kan man
evt. anlægge en retssag, hvis udfald er usikkert.
Glæsel, Græslodden 1, spurgte, om der ikke kan gøres noget ved et fyretræ på grunden på hjørnet af
Granlodden og Udlodden, og som hælder ud over Udlodden.
Werner Lucas svarede, at den pågældende grund ikke hører med til vores grundejerforening. Der
har været rettet henvendelse til formanden for G/F Strandvang II om at få deres medlem til at gøre
noget ved træet. Lone Jamrath supplerede med en oplysning om, at der også er skrevet direkte til
den pågældende grundejer om træet. Ingen af delene har desværre ført til noget.
Erik Lauridsen, Skovsvinget 21, takkede for bestyrelsens indsats for at alle nu har fået tilbud om at
få fibernet.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
3. Regnskab 2018.
Kasserer Lone Jamrath forelagde og gennemgik regnskabet for 2018, som viser et overskud på
47.254 kr.
Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budget for 2019 og 2020.
Kasserer Lone Jamrath forelagde bestyrelsens budgetter for 2019 og 2020.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt budgetterne.
6. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr for 2020.

Dirigenten forelagde bestyrelsens forslag om uændret kontingent for 2020 på 500 kr. og om et
uændret rykkergebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse.
Mikkel Noah Clausen, Mejsebakken spurgte, om stigende priser ikke betyder, at kontingentet skal
stige.
Lone Jamrath svarede, at budgettet ikke gør en stigning nødvendig, og at grundejerforeningen har
en passende stor kontantbeholdning.
Forslagene blev enstemmigt godkendt.
7. Valg.
Werner Lucas blev genvalgt som formand, Anne Kold blev genvalgt som bestyrelsesmedlem, og
Erik Lauridsen blev genvalgt som 1. suppleant til bestyrelsen.
Mikkel Noah Clausen blev valgt som revisor for 2 år, og Peter Sørensen blev valgt som
revisorsuppleant for 1 år.
Lone Jamrath takkede Sonja Langemark for hendes mangeårige virke som revisor i foreningen.
8. Eventuelt.
Lone Jamrath fortalte, at hun har undersøgt, om foreningen kan udsende kontingentopkrævning og
meddelelser via Nets. For en forening som vores kan der via en webløsning udsendes
giroopkrævninger men ikke meddelelser. En sådan udsendelse vil koste ca. det samme som det nu
koster at udsende girokort + indkaldelse til generalforsamling+ regnskab og budgetter med
almindelig post.
Til et spørgsmål, om opkrævninger og meddelelser ikke kan udsendes via mail, svarede Svend Erik
Hansen, at det vil være muligt, men det forudsætter, at hvert enkelt medlem giver samtykke til en
sådan udsendelse, herunder evt. samtykke til at medlemmets mailadresse er synlig for andre
medlemmer.
Nogle var villige til at give samtykke til at modtage pr. mail. Andre foretrak at få meddelelser pr.
brev.
Peter Sørensen fortalte, at sandbroen blev sat op for 14 dage siden, og badebroen blev sat op i
tirsdags. Broen er nu 8-10 år gammel og trænger til større udskiftninger. I år er der blev skiftet 2
ankre og trappen fra broen ned i vandet. Firmaet, som opsætter broen, er blevet bedt om at sikre, at
broen er sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Det er blevet besluttet, at der skal opsættes et skilt om, at
brugere af broen kan indbetale frivillige bidrag via Mobile Pay.
Det blev oplyst, at et nabo vejlaug har opsat en hjertestarter på Henriks Alle 2, og Finn Larsen,
Uglevej 16 tilbød at undervise i 1. hjælp.
Dirigenten takkede generalforsamlingen for at udvise god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen sluttede kl. 11.45.

