
 

Referat af bestyrelsesmøde 29. april. 2017 kl. 14:00 

Til stede:                                    Kurt Leif Jensen (formand) referent 
                                                  Bent Frisk (næstformand) 
                                                  Svend Jakobsen 
                                                  Theis Petersen (kasserer) 
  Ikke til stede:                           Jannik Ivardsen  

Dagsorden: 

1. Generalforsamling 2017 

2. Laden 

3. Regnskab 

4. Kristiansvej 

5. Evt. 

Ad.1 Menuen på generalforsamlingen bliver i år - pølser af god kvalitet (grilles) samt kartoffelsalat 
         Bent og Theis sørger for indkøb. 
 
Ad.2 Et forslag fra Svend ang. Laden’s fremtid:  Skal den nedrives? Eller moderniseres? 
          Der var enighed om at etablere en spørgerunde i  grundejerforeningen. Svend og Bent udarbejder  
          forslag til spørgeskema til belysning af det nuværende samt fremtidige behov for brug af Laden, dens 
          tilstand, samt økonomisk villigheden fra medlemmer til at finansiere dette. 
          Beslutning afventer generalforsamlings spørgerunde 
           
           
 
Ad.3 Regnskabet er godkendt af revisor, men ikke underskrevet. 
           bestyrelsen afventer, ellers bliver den underskrevet af formanden. 
 
Ad.4 Bestyrelsen benyttede mulighede for at udpege placeringen af den mulige afspærring 
           af Kristiansvej mod Strandvej. 
           På borgermødet den 15. maj fremsætter bestyrelsens forslag om ændring af vejforløbet 
           generelt til aflastning af Strandvej. 
 
Ad.5 Mette har fremsendt nogle punkter som ønskes behandlet af bestyrelsen: 

1. Hegnsbeplantning ved skel til Odsherred Kommune, fjerner udsigten til Vejrhøj. 
Træerne er plantet som ”egne hegn” på jordstykket som ejes af en Hr. Dion, om muligt 
ønskes hegnsyn.  
Formanden har haft kontakt med Dion, som  overraskende, absolut ikke ønskede at 
fjerne toppen af træerne dog vil ”gavn træerne” blive beskåret, men kun en gang (når han får 
tid) . Denne henvendelse skærper naturligvis hans kontrol af træerne, så selvtægt skal bestemt 
undgås. Formanden vedhæfter Hegnsloven. 

2. Fyrretræerne ud for Hofvej 10 ønskes fjernet pga. risiko for stormskader. 
Bestyrelsen godkender udgiften til fjernelse af træerne. Bent kommer med plan til nye træer til  
erstatning af de gamle.  



3. Laden er i en meget dårlig stand, bestyrelsen afventer generalforsamlingens beslutning ang. 
mulig nedrivning. 

 


