
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen af 1965 den 8. marts på  

Grønnevej 111 
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  

2. Økonomi, herunder betalere versus ikke betalere 

3. Veje og skilte 

4. Vand og grøfter 

5. FSNR  møde den 28 maj på Lyngkroen 

6. Hjemmeside 

7. Kommende generalforsamling, indkaldelse,  

8. Verserende sager 

9. Eventuelt 

 

Deltagere: 

Birthe Riddersholm (BR),),  Inger-Marie Mølgaard, (MIE), Flemming Mølgaard ( FM), Ingerlise 

Dige Semark (IDS), Jesper Andersen 

 

 

Afbud: Ole Funk-Hansen (OFH 

 

Referat: 

 

Ad 1. 

Referatet fra sidste møde blev godkendt 

 

Ad 2. 

På nuværende tidspunkt er der 109 betalere hvilket er meget fint. Der bliver i øjeblikket solgt huse i 

vores område og det betyder at der kommer flere medlemmer. Grenafhentning har kostet 11500 kr. 

Der er faktureret 3,5 læs og 12 timers arbejde, hvilket er i overensstemmelse med det sædvanlige 

 

Ad 3. 

I skrivende stund er der ikke repareret veje i hele området. Der skal lægges CaCl ud på 

Jakobsvænge. Finn tager fat i Anders og følger op på hvad der sker og hvornår. Der er endnu flere 

skilte der er blevet kørt ned af store lastbiler. Birthe har taget fat i kommunen, men skraldeselskabet 

fastholder at det ikke er dem der har forårsaget skaderne. Desværre kan vi ikke gøre noget ved det. 

Det er efterhånden en dyr affære med de skilte, så måske skulle vi fremadrettet finde på en anden 

løsning. Nogen steder har man store sten med vejnavne på, men det er nok en dyr løsning. Vi 

bestiller de skilte vi mangler og diskuterer det på generalforsamlingen. 

 

Ad 4. 

Der har været store problemer med vand på Ingeborgs Vænge. En lastbil er kørt i grøften og har 

lukket afløbet fra flere grunde. En lodsejer har selv bekostet en opgravning af åen. Birthe har 

kontaktet kommunen og spurgt om der er ting der er gjort anderledes i foråret.  Gry fra Vandteamet 

fortæller at det har været det vådeste forår nogen sinde i DMI's historie, så ikke noget mærkeligt i at 

vandet står højt. Samtidig har der været meget blæsevejr som presser havet ind i Hov Vig. Det 

betyder at der ikke er lige så meget afløb som der plejer at være. Det igen betyder at grundvandet 

generelt står højere i hele området. Men hun fastholder at de ikke fra Kommunens side har ændret 

på noget. Hun har ikke fået nogen efterretninger fra vort område i øvrigt. 



 

Ad 5. 

FSNR holder møde den 28 maj. Når indkaldelsen kommer skal vi tilmelde os. Birthe vil gerne 

deltage.  

 

Ad 6:  

Vi har et ønske om at gøre vores hjemmeside bedre og at udsende alt via e-mail til lodsejerne. Det 

vil spare penge og tid. Carsten Riddersholm vil sætte den nye hjemmeside op og Birthe vil forsøge 

at finde e-mail adresser på alle lodsejere ved at ringe til dem. Vi satser på at sende indkaldelsen til 

Generalforsamlingen ud med e-mail til næsten alle.  

 

Ad 7: Indkaldelse til generalforsamling sendes ud senest den 15 juni med på e-mail. Når vi får alle 

e-mail adresser vil det være let at følge op på ikke betalere og få flere penge i kassen. 

 

Ad 8:  Vi skal tale om at den lodsejer der har betalt for opgravning af sin å, skal have pengene 

refunderet 

 

Ad 9: Vi skal afholde et møde først i maj for at planlægge gerneralforsamlingen 

 

 

 

 

 


