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GRUNDEJERFORENINGEN AF 1965 

ØSTRE LYNG – NYKØBING SJÆLLAND 
 
 
 
 

 
Formandens beretning som afgivet på den ordinære generalforsamling 

søndag den 5. juli 2015 
 
 
Generalforsamlingen i år er lidt speciel. Det er nemlig 50 år siden det hele begyndte. Det fejrede vi 
i går aftes med grill i haven på Fyrrestien 9, hvor godt 30 af foreningens medlemmer deltog (for 
egen regning). 

De gamle dokumenter fra grundejerforeningens start er velbevaret i protokoller med stift bind, og 
det vil være muligt at forske i fortiden, hvis nogen skulle være interesseret. Bestyrelsen vil tilstræbe 
at få de vigtigste dokumenter scannet og lagt på vores hjemmeside. 

Det forløbne år har været uden de store problemer. Efter sidste års generalforsamling 
konstituerede bestyrelsen sig således. 

Formand : Birthe Riddersholm 
Sekretær : Ole Funch-Hansen 
Kasserer : Ingelise Dige Semark 
Bestyrelsesmedlem : Finn Frederiksen, Inger-marie Mølgaard Suppleant: Flemming Mølgaard 

Bestyrelsens arbejde 2014/15 

Året 2014/15 har været et relativt stille år. Vi har haft to møder, men det meste af 
kommunikationen er foregået via e-mail, så eventuelle verserende sager ikke behøver at vente til 
vi har et møde. Vores dokumentation ligger hovedsageligt på hjemmesiden, (grf1965.dk), hvor 
bestyrelsen har en lukket sektion i tillæg til medlemmernes hjemmesider. Meget glædeligt er det, at 
vi får flere og flere registreret til hjemmesiden. 

Igen i år har vi været rundt i området og har talt med lodsejerne. Det er glædeligt at der nu er 
kommet gang i salget igen; det var på en eller anden måde lidt trist med alle "til salg" skiltene. Vi 
kan også konstatere, at der er flere der har valgt at bygge nyt eller at bygge til.  

Der har ikke været nogen større sager på dagsordenen. Vores største problem er i virkeligheden at 
ikke alle i grundejerforeningen vælger at betale kontingent. Vi har igen i år sendt rykkere ud til 
næsten 50 lodsejere. Ikke blot er det et stort arbejde, det er også frustrerende at så mange kører 
på frihjul. Vi diskuterede sidste år om vi kunne tillade os at offentliggøre en "positiv liste" på vores 
hjemmeside. Vi endte med at lade være, da det ville kræve en næste daglig opdatering, som ingen 
af os kunne/ville håndtere. Vi har så i år valgt at sende breve ud til alle lodsejere med indkaldelsen 
til generalforsamlingen, i håbet om at flere ville betale kontingent. Tidligere år har vi sendt så 
mange som muligt ud med e-mail for at spare penge, men vi har opdaget, at flere ikke opdaterer 
os når de skifter e-mailadresse og det betyder jo at de slet ikke får posten. Nu ser vi om det 
hjælper med brevene og evaluerer på det ved næste møde. 

Heldigvis bliver vi kontaktet af ejendomsmæglerne når et hus skifter ejere og det betyder for det 
meste at vi får et nyt medlem. 

En anden sag har været, at det støver så utroligt meget på Jakobs Vænge og da vejen bliver brugt 
af de fleste, er det virkelig generende for beboerne. Vi vil diskutere mulighederne for at gøre noget 
ved det under indkomne forslag senere. 
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Vi besluttede sidste år at bevare grenafhentningen, men at man skulle køre på lossen selv, hvis 
det overhovedet er muligt. Det er stigende grad sket og har medført at udgiften til grenafhentning 
er faldet. 

Vejene er blevet vedligeholdt som de plejer. Dog har der været lidt problemer med at få lagt 
støvdæmper på Jakobs Vænge. Det skulle dog være i orden nu, og vognmanden får en stående 
ordre på at lægge ud, så snart sæsonen starter. Der har været en del huller i vejen på grund af 
mange store lastbiler i området på grund af nybyggeri, men disse huller blev udbedret for godt en 
måned siden. Vi har også igen fået klippet et skilt "Fyrrestien". Finn har været i kontakt med 
kommunen som plejer at varetage dette, men det gør de ikke mere. Det er lagt ud til et selskab og 
det er blevet kontaktet med henblik på at få et nyt skilt. 

Samarbejdet med Odsherred Kommune    

Kommunen er en vigtig samarbejdspartner på mange plan. Kommunen har tilsynspligt med 
foreningens veje, vandløb m.v. og skal sikre at relevante love og forordninger bliver overholdt. Nu 
er det jo ikke sådan at vi ønsker at genere hinanden som naboer, men der kan opstå situationer, 
hvor vi må bede kommunen om at gribe ind.  

Som bestyrelsesformand har jeg i årets løb modtaget nogle klager fra sommerhusejere, der føler 
sig generet af andres forsømmelser. Normalt får vi løst disse sager i mindelighed og via en positiv 
dialog. I en enkelt sag måtte jeg som formand henvende mig til kommunen, som efterfølgende 
overtog sagen. Vi tilstræber et godt naboskab og et godt miljø i vores område og foreningens 
bestyrelse tilstræber at løse problemerne via en konstruktiv dialog.  

Samarbejdet med FSNR (Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig)   

Vores samarbejde med FSNR er særdeles vigtigt. Det er derigennem vi kan påvirke kommunen og 
politikerne i de større sager. FSNR repræsenterer ca. 2.700 grundejere i Nykøbing-Rørvig. 
Formålet med FSNR er at varetage medlemmernes fælles interesser, f.eks. overfor statslige, 
regionale og kommunale myndigheder samt at fremme medlemmernes interesser gennem 
samarbejdet med fritidshusejersammenslutningerne i Trundholm og Dragsholm. Sammenhold gør 
stærk. Jo flere grundejerforeninger, jo stærkere står vi i forhold til Odsherred kommune og andre 
myndigheder.  

FSNR havde deres årlige repræsentantskabsmøde på Lyngkroen den 30. maj. Referatet fra kan 
ses på vores hjemmeside, men jeg vil gerne ridse de vigtigste ting op senere i denne beretning. 

Vil man vide mere om FSNR's mission og arbejde, så er det beskrevet på: http://www.fsnr.dk/. 

Samarbejdet med FL (Fritidshusejernes Landsforening)   

Vores grundejerforening har i mange år været medlem FL, der arbejder på landsplan for at give 
sommerhusejerne de bedst mulige rammevilkår. FL havde sidste år 40 års jubilæum og 
hovedbestyrelsens medlemmer arbejder frivilligt og ulønnet. 

Landsforeningen er høringsberettiget part i mange af de sager, som ministerierne arbejder med, og 
deres arbejde bliver værdsat. Blandt de mange sager, som har præget det seneste år, er placering 
af kystnære vindmøller, kloakering af sommerhusområder, oprensning af vandløb og kanaler, 
private fællesveje, lejekontrakter, vedtægter, lokalplaner og deklarationer. FL havde bl.a. stor 
indflydelse på, at håndværkerfradraget også kom til at omfatte sommerhusene. Denne ordning 
blev for få dage siden forlænget for 2015 med tilbagevirkende kraft, så gem endeligt 
håndværkerregningerne og udnyt skattefradraget på maksimalt 15 tusind for hver ægtefælle.  

Vil man vide mere om FL's mission og arbejde, så er det beskrevet på: http://www.mitfritidshus.dk/. 

Det årlige Vig-møde afholdt den 9. august 2014 i Vig forsamlingshus  

Hvert år i august afholder Odsherred Kommune et omfattende orienteringsmøde med samtlige 
sommerhus grundejerforeninger i kommunen. Der findes et referat fra mødet på kommunens 
hjemmeside, men det jeg bed mærke i på mødet var: 
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• Borgmester Thomas Adelskov oplyste, at kommunen nu fik over halvdelen af dens 
indtægter fra sommerhusejerne og derfor anså han det som kommunens ansvar at 
servicere gæste-borgerne lige så godt som kommunens fastboende. 

• Der er ca. 25.000 sommerhusgrunde i kommunen og der er ingen planer om at skabe flere. 
Derimod vil kommunen gerne have at sommerhusene vedligeholdes og forbedres og at 
sommerhusgæsterne fremover bruger mere af deres tid heroppe. 

• Samarbejdet mellem kommunen og sommerhusejernes grundejerforeninger blev sidste år 
formaliseret som et § 14 stk. 4 udvalg ifølge Styrelsesloven. Dette betyder for os 
sommerhusejere, at vi får betydelig mere indflydelse på kommunens dispositioner (en slags 
nærdemokrati for os der ikke bor fast i kommunen). Der har i årets løb været forskellige 
udvalgsmøder og de resulterer i en række småforbedringer for os sommerhusejere. 

• Kommunens plan for kloakering af sommerhusområderne er fortsat sat i bero, mens 
retssagen gennemføres vedrørende betaling til afvanding af grusvejene. Slagelse 
kommune har lige vundet tilsvarende sag ved Østre Landsret, men sagen forventes at blive 
anket til Højesteret, så det har lange udsigter.  

Vil man vide mere om vores samarbejde med kommunen: http://www.odsherred.dk/politik. 

Fjernelse af tang på strandene:  

Det ser ud til at tangen på vores strand fjernes som sidste år. Det er meget glædeligt og det 
betyder rigtig meget for turismen 

Vandløb:  

Vi har jo i grf1965 vedtaget i at lave et pilotprojekt for at få renset åerne, da det ikke var muligt at få 
kommunen i tale vedrørende dette. Oprensningen ser ud til at virke godt og der er i fint gennemløb 
i åerne. I forhold til tidligere har der ikke været oversvømmelser, selv om der i perioder er faldet 
store regnmængder. Kommunen har set på et stykke af det oprensede områder og siger at vi skal 
sørge for at vandløbene ikke bliver bredere end de er nu, snarere tværtimod. Hvis åerne er for 
brede står vandet stille. 

Senere på mødet vil vi evaluere på projektet, men bestyrelsens anbefaling er at vi lader det ligge 
det næste år, og se på det igen hvis der bliver problemer. Det ser også mere ud til at Kommunen 
er ved at få styr på deres tilsynsprocesser, så hvis man ikke synes en bredejer passer sin bred 
godt nok, så kan man oprette en sag hos Kommunen. Det kunne man faktisk også før, men der var 
bare ikke nogen der gjorde noget ved det. Jeg kan henstille til at I kontakter foreningen hvis der 
opstår ophobning af vand i et område. Tag gerne billeder og send til bestyrelsen. Så prøver vi at få 
løst problemet ved direkte kontakt med de involverede, og kun hvis dette ikke virker, så kontakter 
vi kommunen og beder dem om at overtage sagen. 

Grundvandsspejlet i vores område reguleres især af afvandingen mod Hov vig, hvor der er placeret 
pumpestation. Kommunen har forsøgt at privatisere dette til er "Pumpelaug", hvilket vi er meget 
imod. Det må være en kommunal opgave at styre afvandingen mod Hov vig. Hvordan skulle vi 
kunne blive enige om vandspejlets kode, og hvordan skulle vi kunne få alle til at betale, hvis 
medlemskabet ikke er tinglyst på sommerhusgrundene. FSNR prøver virkelig at få kommunen til at 
droppe denne ansvarsfraskrivelse. 

Klimatilpasninger 

Både kommunen og civilsamfundet er meget opmærksomme på at imødekomme de udfordringer, 
som klimaforandringerne medfører. Det kommer vi til at høre meget mere om i fremtiden. For vores 
vedkommende er det kystsikring og afvanding, der bliver strategisk. Afvanding må ikke forveksles 
med kloakeringsstrategien. Disse to systemer vil fremover være helt adskilte. Afvanding har stor 
betydning for at kontrollere grundvandsspejlet. Når det står for højt, så bliver mange 
sommerhusgrunde oversvømmet. Når det står for lavt, så vil yngre træer og planter visne og dø ud 
under en længere tørkeperiode. Dem får vi også flere af fremover ifølge klimaforskerne. 
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I den forbindelse vil jeg gerne gøre opmærksom på en nystartet organisation "Danske Vandløb", 
der på nuværende tidspunkt har over 12 tusind medlemmer. Visioner for foreningen Danske 
Vandløb er at være en landsdækkende forening, der repræsenterer alle med vandløbsinteresser i 
henhold til Danske Vandløbs vedtægter. At Danske Vandløb skal være det naturlige valg som 
samarbejdspartner i alle spørgsmål vedrørende afvanding, regulativer og sikring af lodsejernes 
økonomiske og anvendelsesmæssige værdier langs vandløbene, og at Danske vandløb skal være 
høringsberettiget og deltage i offentlige udvalg, der behandler vandløbsinteresser. Se mere på: 
http://www.danskevandloeb.dk/. 

Væltede træer 

Det har ikke været det store problem i år. Generelt ser det fint ud i området, men man skal hele 
tiden huske på at passe sine hegn mod vejen. Hvis vejene er ufremkommelige for 
udrykningskøretøjer, kan man risikere at kommunen sender et brev og beder om at klippe det ind 
indenfor 2 uger. Ellers bliver arbejdet udført på foranledning af kommunen og grundejeren bliver 
tilsendt regningen for arbejdets udførelse. Så er det billigere at gøre det selv. 

Medlemmernes bidrag til grundejerforeningen 

Vi har igen i år udsendt breve til de lodsejere der ikke betaler til foreningen. Vi opfordrede til at man 
er solidarisk og betaler det forholdsvis lille beløb det koster at få vedligeholdt vort område. Vi har 
nu ca. 100 betalere, Ikke helt på niveau med sidste år. Vi har via kommunen fået adresserne på en 
del lodsejere som ikke har opgivet deres privatadresse til os. Dette vil måske også skabe hul 
igennem til flere. Vi prøver at spare hvor vi kan. Derfor opfordrer vi medlemmerne til: 

• At påvirke naboen til at være med i grundejerforeningen (ca. 45 mulige medlemmer) 
• At benytte vores hjemmeside flittigt, så vi sparer på portoen til forsendelser 
• At give os jeres e-mail adresse, så vi kan spare papir og porto 
• At beskære træerne mod vejen som foreskrevet af kommunen 
• At køre grenene på lossen, hvis I har mulighed for det 
• At vedligeholde vandløbene som foreskrevet af kommunen 

Dermed kan vi i årene fremover forbedre serviceniveauet og samtidigt holde kontingentet i ro selv 
om vi må påregne årlige prisstigninger på vejvedligehold og afgifter ved granafhentning. 

NB: Vi er fuldstændig klar over, at der er medlemmer der ikke er computervante og som også er 
afhængig af grenafhentning. Dette har vi fuld forståelse for, men for os der både har bil og bruger 
computeren jævnligt er det relevant at hjælpe foreningen med at spare på budgettet. 

NB: Når du ser vores regnskab for 2014, så vil du se at bestyrelsen har brugt færre kørepenge. 
Der gives kun kørepenge hvis man skal køre herop for kun at deltage i et møde. Også udgifterne til 
møderne er reduceret. Vi gør også vores til at holde udgifterne nede. 

Hastigheden på vores grusveje 

Vi har en stor bøn fra de grundejere, der bor tættest på hovedvejen fx Jakobs Vænge: ”Sæt farten 
ned og kig på speedometeret” 20 km/t føles langsomt i bilen, men for dem der har hus og have op 
mod vejen føles det anderledes farligt – og så døjer de særdeles meget med støv fra grusvejene. 
Det er min personlige oplevelse, at hastigheden generelt er blevet sænket på vores grusveje i 
forhold til tidligere. Det glæder os meget.  

Vores hjemmeside 

Vores hjemmeside (http://www.grf1965.dk/) er fuldt opdateret og der er kommet mange nye ting. 
Der ligger bl.a. dokumenter fra FSNR som absolut er værd at læse. Der er langt flere informationer 
om de udsatte kloakeringsplaner og om afvandingen mod Hov Vig – ting som påvirker os alle 
fremover. 

Som medlem logger du på med bruger ID ”grf1965” og koden er ”lyng”. 
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Med disse ord vil jeg overgive beretningen til forsamlingens behandling, idet vi i bestyrelsen håber 
at få en god og inspirerende debat, der kan danne grundlag for vores prioritering af det videre 
arbejde. 

 

Birthe Riddersholm 


