
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen af 1965 den 7. maj 2014, Grønnevej 111 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Vand og grøfter 
3. Økonomi, herunder betalere versus ikke betalere 
4. Grenafhentning, status 
5. Veje 
6. Rengøring af sommerhuse 
7. Opsamling af skrald på strande 
8. Codan forsikring 
9. FSNR møde den 31. maj 2014 på Lyngkroen 
10. Kommende generalforsamling, indkaldelse 
11. Verserende sager 
12. Eventuelt, herunder dato for næste møde 

 
Deltagere: 
Birthe Riddersholm (BR), Ole Funk-Hansen (OFH),  Ingerlise Dige Semark (IDS), Poul Tolstrup 
Christensen (PTC), Inger-Marie Mølgaard, (MIE) 
 
Afbud: 
Finn Frederiksen (FF) 
 
Referat: 
 
Ad 1. 
Referatet godkendt 
 
Ad 2. 
Der er vand i grøfterne, grundene virker tørre. Vedligeholdelsen er i efteråret 2013 udført som aftalt 
og udført tilfredsstillende. 
 
Ad 3. 
Der er pt. 108 betalende medlemmer af grundejerforeningen. Det er en tilvækst på 22 og det højeste 
antal i meget lang tid. Der er brugt penge og tid på at udsende en rykker for 2013. Det gav heldigvis 
flere betalere.  Der er pr. 31. marts 2014 kr. 32.099,25 på bankkontoen og 1987,00 i kontant 
beholdning. 
 
Ad 4. 
Grenafhentningen er endnu ikke helt gennemført pga. sygdom hos vognmanden. Udgiften pr, 31. 
december 2013 var kr. 11.950,00 inkl. moms. Bestyrelsen drøftede størrelsen af denne udgift. 
Grenafhentning er til afstemning på generalforsamlingen i juli. Der er ikke enighed i bestyrelsen om 
vi skal anbefale at grenafhentningen fortsætter, da det er en meget dyr ordning og at man jo kan 
komme af med sine grene via den kommunale ordning. 
 
Ad 5. 
Vejvedligeholdelsen udføres af samme vognmand som grenafhentningen og er derfor ikke 
gennemført som i tidligere år. FF indhenter plan fra vognmanden. 
 
Ad 6. 



BR har modtaget en informationsskrivelse fra et firma som tilbyder rengøring og havehjælp. 
Firmaet beder om at bestyrelsen sender det videre til foreningens medlemmer. Bestyrelsen finder, at 
det ikke er opgave, som den skal tage sig af. 
 
Ad 7. 
Odsherred Kommune har sendt et brev om en frivillig opsamling af affald på strandene efter de to 
storme i efteråret 2013. Bestyrelsen drøftede om den skulle tage initiativ til at deltage. Ingen havde 
den fornødne tid for øjeblikket til at arrangere det, så det blev besluttet  ikke at foretage  noget 
yderligere.  Det er ikke forbudt at deltage på privat basis. Desuden ser det ikke ud til at der er store 
problemer på vores strand. 
 
Ad 8. 
Bestyrelsen har modtaget et brev om forsikring mod bestyrelsesansvar. Bestyrelsen fandt, at der ikke 
er grundlag for at tegne en sådan forsikring. 
 
Ad 9. 
Der er generalforsamling i FSNR den 31. maj 2014. BR kan ikke deltage. Det undersøges om andre 
bestyrelsesmedlemmer kan deltage. 
 
Ad 10. 
BR og IDS laver udkast til indkaldelse til cirkulation i bestyrelsen. Det blev besluttet at foreslå 
uændret kontingent. Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg: IDS, FF og PTC. De to sidstnævnte 
ønsker ikke genvalg. 
 
BR sender sin beretning rundt til bestyrelsen.  
 
Ad 11. 

• BR og OFH har undersøgt om en nybygning på Fyrrestien overholder bygge højde 
mm. Bygningen overholder byggetilladelsen. 

• Der har været dialog med ejendomsmæglere om infomateriale om foreningen 

• Strynøvej er hullet og svært fremkommelig pga. træer og buske. Der tages kontakt til 
brandvæsnet om de er tilfredse med vejen, hvis tilstand fører til at mange beboere må 
køre en omvej og dermed belaster andre veje og beboere. 

• Valnøddevej er ikke fremkommelig pga. træer og kan derfor ikke vedligeholdes af 
vognmanden. 

 
Ad 12 
Bestyrelsen besluttede at mødes inden generalforsamlingen kl. 9:00. Der er bestilt plads på 
Lyngkroen som vanligt 
 
 
 
 


