
GRUNDEJERFORENINGEN AF 1965 
ØSTRE LYNG – NYKØBING SJÆLLAND 

 
 

Side 1 af 4 

Formandens Beretning 
som afgivet på generalforsamlingen  

søndag den 2. juli 2017 på Lyngkroen 
 
 
 
Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig således: 

 Formand: Birthe Riddersholm 
 Sekretær: Ole Funch-Hansen 
 Kasserer: Lene Bornemann 
 Bestyrelsesmedlemmer: Finn Frederiksen og Inger Marie Mølgaard  
 Suppleanter: Flemming Mølgaard og Jesper Andersen. 

Bestyrelsens arbejde 2016/17 

Året 2016/17 har været et travlt år, dels på grund af flere sager der har taget en del tid, 
men også på grund af at vi skulle skifte vores kasserer gennem mange år ud. Vi har 
afholdt 3 ordinære møder, men talrige møder i området og masser af korrespondance på 
e-mail. De af jer der besøger hjemmesiden, har kunnet følge med i hvad der sker, især 
omkring vore vandløb. Vores opmærksomhed har været på følgende områder, som jeg vil 
gå i detaljer med hver for sig.  

1. Som altid, stor fokus på antal betalere og vores økonomi 
2. Sten i stedet for skilte 
3. Vore vandløb 
4. Vore veje 
5. Grene 
6. FSNR og FL 
7. Hjemmesiden 
8. Afrunding - Hvad kan man selv gøre for vores grundejerforening 

 

Ad punkt 1 - Antal betalere og vor økonomi: Der har været 115 betalende lodsejere i 
2016. Tak for det! Men der er stadigvæk plads til forbedringer idet der for tiden er 18 
gratister, altså lodsejere der lukrerer på, at vi andre betaler til veje, vandløb og skilte. Der 
er forskellige grunde til, at man ikke betaler. Nogle glemmer det og er glade for en kærlig 
reminder, andre er midt i et salg, ældre mennesker som ikke har netbank, men der er også 
folk, der hårdnakket synes, at de ikke behøver at deltage i det fælles arbejde. Der er nu så 
meget styr på indbetalingerne at vi er parate til at lægge en positivliste på vores 
hjemmeside, så vi kan se hvilke vejnumre der er medlemmer af foreningen. Så kunne vi i 
fællesskab hjælpe dem på vej som ikke synes de skal betale. 

Regnskabet for 2016 vil blive gennemgået af vor kasserer senere, så ikke så meget om 
det. Blot kan jeg fortælle, at det ikke var helt uden besvær at skifte kasserer. Der er nemlig 
lavet nye regler for foreninger og deres konto, så nu skal alle foreninger have et CVR 
nummer. Det gik også fint med det, men der var ret meget papirarbejde involveret. 
Underskrifter fra alle bestyrelsesmedlemmer og pas, CPR-nummer, sygesikring på os der 
skulle have adgang til kontoen. Det er på plads nu, men det med at skifte kasserer er ikke 
noget man lige gør i fremtiden, så vi håber at Lene er villig til at tage nogle år. Ud over alt 
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papirarbejde skulle vore vedtægter opdateres og sendes til banken senest 31 juli. 
Bestyrelsen har valgt gennemgribende at opdatere vedtægterne så de afspejler hvordan 
foreningen køres nu, og ikke kun det der var krævet af banken. Det kommer vi også til 
senere. 

 

Det er et stort arbejde at vedligeholde vores database med adresser og e-mailadresser. 
Når vi sender post ud, er der altid nogen, der ikke kommer igennem. Det vil sige, at folk 
har fået ny e-mail. Det er svært at huske at opdatere alle de steder, man skal opdatere sin 
e-mail, det ved jeg, til gengæld ved jeg også hvor stor et arbejde det er, at finde folk og få 
den nye mailadresse.  

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 igen i år, vil blive sat rekord for antal betalere 

Ad punkt 2 – Vejsten/Vejskilte:  

Som nogen måske har set, er de nye vejsten kommet på plads. Det har været en lang 
fødsel, men nu er de her. Vi har samtidig fået rettet de bukkede skilte op, det ser trods alt 
bedre ud end at de står og er helt skæve. Vi fik stenene til en god pris, 4000kr/stk. inkl. 
moms. Det blev forhandlet ned fra 5000 kr. stk. ex moms. Vi håber, at vi så ikke skal have 
udgifter til disse ting i mange år fremover. Jeg har siden observeret, at skiltet ved Porsevej 
er bukket, det vil vi få rettet op. 

Ad punkt 3 – Vore vandløb:  

Vore vandløb er en helt historie for sig selv. Vi blev enige om på sidste års 
generalforsamling at vi kunne bruge nogen penge på at få det mest nødvendige ordnet. 
Første var der en hel delegation fra foreningen ude at se på alle vandløb. De lavede en 
liste over de mest nødvendige ting. Siden var Lene og jeg ude at gå tur med vores 
entreprenør, for at sikre os, at det nu kunne lade sig gøre at oprense de beskrevne 
områder. Vi ville også meget gerne have et prisoverslag på, hvad det koster at 
vedligeholde vandløbene. Jeg kontaktede så Gry fra Odsherred Kommune, som har 
forstand på vore vandløb og hun ville meget gerne komme ud og gennemgå vandløbene 
med os, så vi ikke får gravet noget forkert op. Hun bedømte nogen steder, at fordi der ikke 
har været renset op i mange år, og at der tilsyneladende ikke er et problem, så er der pr. 
definition ikke noget vandløb mere og hun vil ikke kunne kræve det vedligeholdt af 
lodsejeren. Gry har lavet en rapport som ligge på vores hjemmeside, hvor man kan se 
hvad der skal/bør gøres. Det kommer vi også til senere. 

Lene og jeg har også været på vandring med Palle Graubæk, som arbejder for 
naturstyrelsen. FSNR fik lavet en aftale med ham, så vi bedre kunne forstå hvad det er der 
sker med afvandingsprojekterne og kloakering i området. Han gennemgik de 
afvandingssystemer der er omkring Hov Vig og hvor der skal opsættes pumper. Alt dette 
er beskrevet på hjemmesiden, med links til diverse oplysninger. Det var meget lærerigt at 
se det hele, sammen med en der forstår og passer det i dagligdagen. 

Ad punkt 4 – Vore Veje: Vi har fået vedligeholdt vore veje som vi plejer. Dog er der stadig 
nogle småproblemer med hvor der lægges grus og der er enkelte veje der ikke er gode 
nok. Det har Finn talt med Anders (vores vejmand) om, og det vil blive ordnet. Der er også 
flere steder hvor midterrabatten er blevet så høj at det vanskeliggør kørsel på vejen. Der 
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vil blive rettet op på det enkelte steder. Vi skal jo hele tiden tænke på at vejene ikke skal 
være så gode, at der bliver kørt alt for stærkt. Der har også i foråret været nogle gevaldige 
regnskyl, der har gjort, at der er kommet store huller enkelte steder. Dette vil også blive 
udbedret. For enden af Græshoppestien er der et stykke vej, der er ekstremt mudret. Da 
de store lastbiler vender dernede, er det somme tider utrolig sumpet. Vi taler med Anders 
om han kan lægge noget grus på dernede. En anden ting jeg er nødt til at sige i 
forbindelse med vore veje, er at der trænger voldsomt til at blive beskåret på visse veje. 
Vores vognmand kan ikke komme frem og han er nødt til nogen gange at gå ud og fjerne 
grene for at kunne udføre sit arbejde. Vil i se til at det bliver gjort og sørg gerne for at 
naboen får et lille puf. Jeg ved at hvis de der kører med store vogne i vort område klager til 
kommunen, så vil i få en henvendelse om at gøre det snarest, ellers kommer de fra 
kommunen og gør det på jeres regning. 

Ad Punkt 5 - Grene 

Vi besluttede sidste år at grenafhentning skulle blive endnu et år. Grenene blev afhentet i 
efteråret. Desværre var nogen blevet glemt, jeg håber at det nu er kommet i orden. Jeg 
har på mine vandringer i området set at der er nogen, der lægger grene i skellet. De skal 
fjernes hurtigst muligt, da de udgør en ekstrem brandfare og de bør absolut ikke ligge 
sommeren over.  Vi må fortsat opfordre til, at hvis man selv kan, så kører man sine grene 
på grenpladsen, da dette jo ikke koster noget. Alternativt låner en trailer af naboen.  

Ad punkt 6 – FSNR og FL:  

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 27. maj. Referatet 
fra mødet 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. De 20 cykelstativer som blev sat 
op ved Telegrafvejens strand, er taget i brug. De tre Beach Volley Sæt ligger nu ved 
Skæreby Camping, hvor de kan lånes mod et mindre depositum. Det vil sige at de kan 
bruges af såvel campister som sommerhusejere. 

Det lille trækspil på havnen i Rørvig er sat i stand og der er kommet en plakat op hvor der 
står hvordan det blev anvendt.  

Desværre er projektet omkring bevaringen af Lodsoldermandsgården gået helt i stå. De 
penge der var indbetalt til fonden for dens bevaring bliver i skrivende stund betalt tilbage til 
yderne. Pludselig ville ejeren ikke sælge til 1 kr. mere, han øjnede penge.  

FSNR er gået i dialog med kommunen omkring regulering af hastigheden på Rørvigvej. 

Jeg er blevet valgt ind i FSNR for to år her i maj måned, så jeg fortsætter mit arbejde som 
sekretær der. På vore hjemmeside ligger der links til de referater der kommer fra FSNR, 
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så det er muligt at se hvad vi laver der.  

Fritidshusejernes Landsforening har vi meldt os ud af, efter vi fandt ud af at de har sat 
kontingentet op til 50 kr/medlem. Desværre skulle vi have meldt os ud i september sidste 
år, så vi blev nødt til at betale for 2017. Der har været en masse vrøvl omkring FL og der 
har været afholdt en ekstraordinær Generalforsamling. Jeg ved at andre foreninger i vores 
område ligeledes har meldt sig ud, så det er spørgsmålet hvor meget der er tilbage af 
foreningen. Egentlig ærgerligt, da det jo i sagens natur ville være rart med et organ, der 
kunne tage sig af den landsdækkende lobbyisme der er behov for, for fritidshusejerne. 

Ad punkt 7 - Hjemmesiden  

Prøv at gå ind på vores hjemmeside, der er mange oplysninger om hvad der foregår i 
kommunen og i vores lille forening. Man skal ikke bruge password, alt er synligt. Det 
eneste der ligger under login er vores referater, som vi ikke mener skal ud i offentligheden. 

Ad punkt 8 - Hvad kan man selv gøre for vores grundejerforening 

Med fare for at gentage mig selv fra sidste år, så er der faktisk en masse ting man selv kan 
gøre for at gøre vort lille smørhul endnu bedre. Der er flere lodsejere der har spurgt til, om 
vore ordensregler trænger til at blive opdateret, eller blot synliggjort. Det er baggrunden for 
at vi tager det op ved dette møde. Så en diskussion om dette kommer senere på 
programmet 

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. 18 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/ 
 


