
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen af 1965 den 10. sep. 2017  

Kl. 10.00 på Græshoppestien 8, 4500 Nykøbing Sjælland 
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  

2. Økonomi, herunder betalere versus ikke betalere 

3. Veje og sten.  

4. Vand og grøfter.  

5. Hjemmeside 

6. Verserende sager 

7. Eventuelt 

 

Deltagere: 

Birthe Riddersholm (BR), Lene Bornemann (LB), Finn Frederiksen (FF), Ole Funk-Hansen. Maria 

Cronwald 

 

 

Afbud:  Mie og Flemming Mølgaard 

 

Referat: 

 

Ad 1. 

Referatet fra sidste møde er godkendt via e-mail.  

 

Ad 2. 

Der er lige nu 115 der har betalt.  Vores budget er bundet op på 118 betalere. Det blev aftalt at Lene 

skal kontakte dem der aldrig har betalt og spørge hvordan det kan være at de ikke er medlem af 

foreningen. Også dem der plejer at betale og som endnu ikke har gjort det, får en henvendelse. Lene 

laver forslag til budget for 2017, som lægges på hjemmesiden.  

På generalforsamlingen blev det besluttet at vi skulle opkræve 500kr. næste år og sende 

opkrævningen ud tidligere. Vi besluttede at udsende i februar med sidste frist 31 marts. 

Vi diskuterede økonomien i generalforsamlingen. Vi synes han er blevet for dyr, Ole prøver at finde 

et nyt sted. Når vi har fået et bud på hvad det vil koste andre steder, tager vi beslutning om hvorvidt 

det skal forblive på Lyngkroen eller ej. 

Birthe sender forslag fra Charlotte Riegels til Ole. Der skal afhentes grene efter efterårsferien. Lene 

laver liste over den som har betalt til Anders. 

 

Ad 3. 

Vore veje er virkelig hårdt ramt på grund af den store regnmængde. Til gengæld har 

støvproblemerne været minimale. Finn har fået tilbud fra Anders vognmand på hvad det vil koste at 

lave vejen ud for Græshoppestien 21. (9300 inkl. Moms). Grundejeren skal selv anlægge vejen og 

den vil så blive vedligeholdt af foreningen på samme måde som alle andre veje. Der er lagt grus på 

flere steder, da vejen var meget dårlig nogen steder. Rævebakken er i meget dårlig stand, Finn beder 

Anders om at holde øje med den og evt. udbedre den. Birthe har siden mødet fået e-mail fra 

Koglestien, der er utilfreds med hvordan vejen er blevet udbedret. Birthe forsøger at få ”Her leget 

jeg” skilte fra Kommunen 

 

 

 



Ad 4. 

BR kontakter Gry fra Kommunen for at få sat gang i oprensningen af vand på Ingeborg Vænge 16. 

Flere lodsejere har talt med ejeren og hun vil ikke oprense, da der ikke er vand på hendes grund. Ole 

tager kontakt til de lodsejere der skal have renset op i år og får deres tilladelse til at rense på deres 

grund. Hvis det hele lykkes, kan vi starte oprensningen i indeværende år. 

 

Ad 5. 

Hjemmesiden opdateres med: 

• Referatet fra SOL mødet med Odsherreds kommune 

• En henstilling til lodsejerne at de selv skal fylde grus i deres vejhuller 

• En henstilling om at vaske vore skilte, de er meget grønne at se på. 

• En positiv liste over medlemmerne lægges på hjemmesiden 

• Budget for 2017 lægges på hjemmesiden 

• Status på vandløbsprojektet 

 

Ad 6:  

 

Ingen sager der ikke er nævnt andre steder 

 

Ad 7: 

Vores skab ved Rørvigvej er virkelig meget dårligt. BR kontakter Jesper Andersen for at høre om 

han kan lave et nyt skab og hvad det vil koste. 

 

 

 

Beslutninger 

• Lene laver budget for 2017 til hjemmesiden 

• Lene rykker ikke medlemmer for ko9ntingent. 

• Lene laver liste til Anders over dem der skal have hentet grene. 

• Birthe lægger e-mail for Koglestien 12 og Pigonska i medlemsoversigten 

• Ole leder efter nyt sted til Generalforsamlingen 

• Birthe sender oplæg fra FSNR om nyt sted til Ole 

• Finn taler med Anders om Rævebakken 

• Ole kontakter de lodsejere der skal have renset op på deres grund for at få skriftlig tilladelse 

fra dem. Han laver en liste som sendes til Søren når han har tilladelserne. 

• Hjemmesiden opdateres 

• BR kontakter trafik Odsherred for at få ”her leget jeg” skilte 

• BR kontakter Jesper Andersen for at få tilbud på nyt skab 
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