
Referat af ordinær generalforsamling i
grundejerforeningen 

Tjørnemark d. 24 juni 2017. 

Velkomst ved formanden. 

Dagsorden ifg. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeoptæller
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Bestyrelsens indstilling til budget, kontingent samt særlige bidrag
6. Bestyrelsens forslag i øvrigt
7. Forslag fra medlemmerne
8. Valg til bestyrelsen: Kasserer ( Theis Petersen modtager genvalg), 

bestyr.medlem ( Bent Frisk modtager genvalg)
9. Valg af suppleant
10. Valg af revisor og revisorsuppl. 
11. Eventuelt

Ad punkt 1 og punkt 2

Dirigent Jan Moldrup

Referent Mette Jørgensen

Ad punkt 3

Bestyrelsens beretning ved Kurt L. Jensen:

Stemmetæller Michael Artvig 

Ros til Benny Jørgensen, Theis Petersen og Mette Jørgensen for indsats i 
Grundejerforeningen. 

Der var fire emner på formandens beretning:

Laden 
Hr Dions hegnsbeplantning

Strandvejen
Christiansvej



Mht. Ladens fremtid vil bestyrelsen udfærdiggøre et spørgeskema til alle 
grundejerne. Svarene vil blive fremlagt og drøftet ved næste 
generalforsamling. 

Ang. Hr Dions højtvoksende hegnsbeplantning langs de nordøstlige parceller 
har Kurt L.J. forespurgt om mulig beskæring. Der var ikke megen velvilje til god 
naboforståelse fra Dions side. Hegnssyn?

Vedr. Strandvejen har Kalundborg kommune afholdt to borgermøder hvor 
temaet trafikregulering blev debatteret. Bent Frisk, som er medlem af 
landliggerudvalget, deltog, og resultatet blev, at der bliver etableret en 
cykel/gangsti på Strandvejen, der bliver opsat chikaner og 
hastighedsregulering til 30km/timen. Skulle iflg. Kommunen iværksættes før 
frost. Herudover er der plan om genetablering af vandresti langs vandet til 
Havnsø. 

Christiansvej er af kommunen blevet pålagt os at vedligeholde med kort frist. 
Vejen er hidtil blevet vedligeholdt af brugere. Vi mener at brugerne skal være 
med til at betale for vedligeholdelse…desuden at der bør laves en 
grundejerforening på Christiansvej. Vores ønske er, at opsætte bom for at 
reducere trafikken.
I øvrigt vil bestyrelsen rette henvendelse til trafiktjenester om at Hofvej er en 
lukket vej.
Tak til formanden for god beretning.

Ad punkt 4

Regnskab, med 1.600kr i overskud,  v. kasserer Theis Petersen godkendt.

Ad punkt 5

Budget og kontingent fastholdes

Ad punkt 6

Ingen forslag

Ad punkt 7

Michael Artvig foreslog at vi arbejder hen mod lukning af Chr. Vej ved Grundvej.
Vedtaget ved afstemning.

Ad punkt 8

Theis P. genvalgt som kasserer, Bent Frisk som bestyrelsesmedlem.
Ad punkt 9



Suppleant Alex Olsen

Ad punkt 10

Lindy Olsen revisor, Klaus Fluger suppleant.

Ad punkt 11

Rotter på Hofvej - husk der er anmeldelsespligt hvis man opdager spor af rotter
på sin ejendom.
Mosens drænrør er spulet og fungerer.
Forslag om at lade den øverste halvdel af ”grønningen” stå uslået, for at lade 
vilde blomster til gavn for bier.

Formand                                                                                 Dirigent

                                                                                                       


