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Formandens Beretning 
som afgivet på generalforsamlingen  

søndag den 3. juli 2016 på Lyngkroen 
 
 
 
Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig således: 

 Formand : Birthe Riddersholm  Sekretær : Ole Funch-Hansen  Kasserer : Ingelise Dige Semark  Bestyrelsesmedlem : Finn Frederiksen og Inger Marie Mølgaard   Suppleanter: Flemming Mølgaard og Jesper Andersen. 
Bestyrelsens arbejde 2015/16 
Året 2015/16 har været et lidt anderledes år. Ikke fordi vi har holdt mange møder, men fordi der har været flere hændelser, som har krævet bestyrelsens opmærksomhed. Vi har kun afholdt to møder, men der har været heftig korrespondance via e-mails. Jeg vil kort fortælle om de ting, vi har 
beskæftiget os med og siden gå i detaljer med, hvor vi er henne i hvert enkelt tilfælde. 

1. Hjemmesiden 
2. Antal betalere 3. Vejskilte 4. Veje og Strynøvej 
5. Grene 6. Brevkasseanlæg 
7. Sortering af affald 8. Vand og grøfter 9. FSNR 
10. Afrunding - Hvad kan man selv gøre for vores grundejerforening 

 
Ad punkt 1 - Hjemmesiden: Vores hjemmeside er lavet helt om nu. Prøv selv at gå ind og se 
på den. Der er gjort et meget stort stykke arbejde med at indsamle e-mailadresser til lodsejerne, så 
vort materiale kan udsendes via e-mail. Vi sparer rigtig mange penge ved det. Derfor skal også lyde en meget stor opfordring til at man sørger for at få ændret både sin hjemadresse hvis man flytter, og også sin e-mail, da der ikke vil blive brugt penge på frimærker i fremtiden. Der er nu 125 
registrerede e-mailadresser. Oven i det, er der udsendt 17 traditionelle breve. At vi har e-mailadresser betyder, at det nu er meget let at kommunikere med alle tilmeldte lodsejere. Det 
behøver så ikke at vente et år til vi kan opdatere vore lodsejere med, hvad der foregår i området. Vi håber også at det vil få folk til at betale de 400 kr. til vedligeholdelse af vort område, hvilket er det halve af hvad der betales mange andre steder. 
 
Ad punkt 2  - Antal betalere: Det bringer mig frem til næste område. Der har været 109 
betalende lodsejere i 2015. Tak for det!. Men der er stadigvæk er plads til forbedringer. Man 
kunne også forestille sig at hvis alle deltog kunne vi reducere bidraget. I mange tilfælde er det ikke ond mening, at man ikke får betalt, men noget man glemmer da det kun foregår en gang om året. 
Man kunne nemt komme over det ved at sætte det til automatisk betaling. Med vores nye internet får vi nu mulighed for på en nem og billig måde at gøre folk opmærksomme på at det er tiden for betaling af kontingent. 
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Heldigvis bliver vi kontaktet af ejendomsmæglerne når et hus skifter ejere og det betyder for det 
meste at vi får et nyt medlem. Der har været en del nye tilmeldinger her på det sidste, så vi håber at der vil blive sat rekord i år for antal betalere. Nu hvor det bliver så nemt at overse det hele via 
hjemmesiden, har vi tænkt på at lægge en liste over medlemmerne på hjemmesiden. Ikke med navne, men med adresse i området idet vi respekterer privatlivets fred. 
 
Ad punkt 3 - Vejskilte: En af de ting vi har talt meget om i år er vore skilte. Der skulle have 
været sat et nyt skilt op på Fyrrestien, men det er gået op for os at det bare vil blive kørt ned igen, det er nemlig anden gang inden for få år at det er kørt ned. Vi har desuden været på en tur i 
området for at se på de andre skilte, og der er flere der dels er helt forsvundet og dels er kørt ned. Vi har foreslået fra bestyrelsens side at vi skifter de mest udsatte ud med store sten med indskrift, som andre foreninger har gjort. De vil i hvert fald ikke blive flyttet og det vil også forhindre de store 
lastbiler i at skære hjørner af grundene. Jeg har i vinter været i forbindelse med skraldeselskabet for at få dem til at betale et par nye skilte, men det er jo en påstand mod påstand sag og vi kan 
intet bevise. Men et eller andet sted fik jeg sagt til ham at vi holder øje og at jeg vil bede lodsejerne om at fotografere hvis der sker noget mens de ser det. Det er jo så nemt nu man lige har mobilen ved hånden. Samtidig fik jeg også sagt til ham at de kører for stærkt på vore veje og at jeg ville 
klage hvis jeg tager nogen i det.  
Det gjorde jeg i øvrigt over postdamen som kørte al for stærk ned ad Fyrrestien. Hun sprang ud af 
bilen og var meget aggressiv og havde et stykke papir i hånden, hvor der står hvordan de skal køre i området. Hun påstod at hun måtte køre 50 km. i timen, Det vil egentlig bare sige at den har hun hørt før. Jeg indsendte en klage via postvæsenets kundeservice og hun kom til samtale med 
områdelederen. Det er faktisk ret let at klage over den slags. 
Ad punkt 4 - Strynøvej: Jeg har været i kontakt med kommunen og klaget over at Strynøvej 
ikke er farbar. Det ville være rart hvis nogen af dem der skal ind i vort område ville bruge 
Strynøvej, så ville vi ikke have så mange problemer på Jakobs Vænge. Mange GPS'er viser vej ind i området via Strynøvej og store lastbiler kan så ikke komme igennem.  Men kommunen afviste, at der var problemer og de vil ikke pålægge lodsejerne at gøre noget ved det. Sjovt nok blev der 
meget hurtigt klippet hække og hullerne i grusvejen blev lappet lige efter min klage! 
Der har igen i år været en del klager fra lodsejere på Jakobs Vænge over fart og støv. Nogen har 
endda været ude for at få fingeren og hjulspind efter at have bedt vedkommende om at sætte farten ned. En helt uacceptabel opførsel hvad enten man bor et andet sted i bebyggelsen eller blot 
er besøgende. Der er ingen, der har interesse i at køre børn og hunde over og der manes hermed til eftertanke. Vi skal være her alle sammen og gerne i et trygt og sikkert område. Vi har i bestyrelsen indhentet tilbud på hvad det vil koste at etablere bump to steder på Jakobs Vænge. 
Det er sådan, at der kun må etableres bump, hvis der er belysning på og det er der mulighed for to steder på Jakobs Vænge. Man skal have tilladelse af politiet, men det tror vi ikke, der vil være 
problemer med at få.  Vi stemmer om det senere. 
Vore veje er blevet vedligeholdt som de plejer. Dog har der været problemer med at få det gjort på grund af den meget våde vinter og forår. Den nye vognmand skal lige lære det tror jeg. Da regnen 
så holdt op, kom solen, og det medførte et støvhelvede på Jakobs Vænge. Det blev dog ordnet. 
Ad punkt 5 - Grene: Vi besluttede sidste år at grenafhentning skulle blive endnu et år. Grenene 
er blevet hentet omend senere end annonceret. Der var en lodsejer der foreslog at man kunne flise 
grenene, så ville de fylde mindre og dermed skulle vi ikke betale så meget for at komme af med dem. Det har vi undersøgt og det er relativt dyrt at få en så stor flisemaskine på en lastbil og køre den rundt i området. Vi kunne ikke få et egentligt tilbud når han ikke vidste præcis hvor meget det 
var, men han sagde at det under alle omstændigheder ville blive dyrere at flise det. Udover det ville han tage betaling for en ny klinge hvis der var sten eller rødder som ødelagde den og den koster 
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mere end 600 kr.  Vi må fortsat opfordre til at man selv kører sine grene på grenpladsen, da dette 
jo ikke koster noget. Alternativt låner en trailer af naboen.  
Ad punkt 6 - Brevkasseanlæg: Vi har modtaget et brev fra kommunen om at vi skal etablere et 
postkasseanlæg hvis vores udstykning er foretaget efter 1973. Jeg tog det op i FSNR og her sagde 
man blot, at det var Kommunen der skulle dokumentere at vi var udstykket efter 1973, så vi skulle bare lade det være. Jeg mener også at det ikke vedkommer os da vi er udstykket i 1965 ( eller det meste af os er) 
Ad punkt 7 - Sortering af affald: Der har længe været lagt op til at vi skulle sortere affald, som 
de gør i resten af området. Problemet er, at de ikke kan køre med de store biler, som kan tage de inddelte skraldebøtter. Kommunen har nu sendt breve til flere formand i området og bedt dem om 
at anvise steder, hvor der kan laves en mindre sorteringscentral. De fleste af os gør det i forvejen, altså kører det hen på genbrugspladsen, men for dem, der ikke kan det, ville det være fint med et område i nærheden. For vort vedkommende er der pladsen nede ved den store vej, hvor der har 
været flaskecontainer i mange år. 
Ad punkt 8 - Vandløb: Det største problem der har været i år er vand i området. Det er ca. 10 år 
siden vi havde problemet sidst i den udstrækning. Samtidig var der en af skraldebilerne der kørte 
ned i en grøft med Ingeborgs Vænge. Dette standsede alt afløb fra et bestemt område. En af vore lodsejere fik fat i entreprenøren som gravede afløbet frit så vandet kunne komme væk. Det hjalp med det samme. Vi vil senere tale om dette, da bestyrelsen mener at det ikke er lodsejerens 
problem, men hele området. Jeg ringede til Kommunen og talte med Gry ( som er den der har med det at gøre) og hun sagde at det havde været den vådeste vinter i mands minde og at det samtidig 
havde været meget blæsende så vandet i havet stod højt langs kysterne. Dette blot for at konstatere, at de ikke fra kommunens side havde gjort noget anderledes i år. Jeg har talt med andre foreninger gennem FSNR og der har været store problemer hele vejen rundt. Nogen steder 
så grelt at der stod vand på gulvene i nogle af husene. I bestyrelsen er vi enige om at vi fortsat vedligeholder de store grøfter og hvis der er nogen grøfter i det omtalte område, der kan gøres 
noget ved, vil vi se på det også. 
Hele sagen omkring afvanding til Hov vig kan nu fortsætte da Kommunen har vundet sagen om vandafledningsafgift er vundet. Kommunen skal således ikke betale det samme i 
vandafledningsafgift i sommerhusområder som på  H C Andersens Boulevard i KBH. Kommunen får nu de 3,5 millioner tilbageholdt bloktilskud udbetalt og kloakering af området kan fortsætte. Der 
er ikke færdiggjort en tidslinje endnu. 
Ad punkt 9 - Samarbejdet med FSNR's  
Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig. Se http://fsnr.dk/ 
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 28. maj. Referatet fra kan 
senere ses på vores hjemmeside, men jeg vil gerne ridse de vigtigste ting op. 
FSNR havde søgt tilskud til nogle projekter i vort område. Der er blevet bevilliget penge til 20 
cykelstativer ved Telegrafvejens strand. Der er ligeledes indkøbt Beach Volley sæt som kan lånes ved Telegrafvejens iskiosk mod et depositum på 100 kr. 
Der er opsat en bænk på toppen af Højsandet.  
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Der er ansøgt om penge til at vedligeholde det bådspil der er i Rørvig havn og om tilskud til køb af 
Lodsoldermandsgården, så den kan købes og istandsættes og senere bruges som Kulturhus. 
jeg har ladet mig vælge til Forretningsudvalget for FSNR, så det bliver muligt for os at holde os 
løbende orienteret om de ting der foregår i vort område. 
Ad punkt 9 - Hvad kan man selv gøre for vores grundejerforening 
Vi vil opfordre vore medlemmerne til: 

 At bidrage til at gøre vores sommerhusområde et dejligt sted at være 
 At påvirke naboen til at være med i grundejerforeningen (ca. 30 mulige medlemmer) 
 At benytte vores hjemmeside flittigt til information og dialog 
 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 
 At køre pænt på vore veje og opfordre gæster til det samme 
 At udvise tålmodighed med din nabo, det er sikkert ikke med vilje. 

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. Men vigtigst af alt er at vi får et sted hvor vi gerne kommer og holder ferie i ro og orden. 
 

På bestyrelsens vegne 
Birthe Riddersholm 

Mobil: (+45) 30 65 55 51 
http://www.grf1965.dk/ 

 


