
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen af 1965 den 7.maj 2017 på 

Græshoppestien 8, 4500 Nykøbing Sjælland 
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  

2. Økonomi, herunder betalere versus ikke betalere 

3. Indkaldelse til Generalforsamling 2 juli 

4. Opdatering af vedtægter 

5. Opdatering af ordensreglement 

6. Veje og sten. Beslutning 

7. Vand og grøfter. Beslutning 

8. FSNR  

9. FL 

10. Hjemmeside 

11. Verserende sager 

12. Eventuelt 

 

Deltagere: 

Birthe Riddersholm (BR), Lene Bornemann ( LB), Finn Frederiksen (FF), Inger-Marie Mølgaard 

 

 

Afbud:  Flemming Mølgaard (FM),: Ole Funk-Hansen (OFH). 

 

Referat: 

 

Ad 1. 

Referatet fra sidste møde er godkendt via e-mail.  

 

Ad 2. 

Der er ca. 118 betalere hvilket er historisk højt. Der står i skrivende stund 36000 kr. på kontoen i 

Danske Bank. Lene laver regnskab for 2016 og får det revideret. Lene og Birthe laver udkast til 

budget for 2017. Det reviderede regnskab sendes til Birthe, så det kan udsendes sammen med 

indkaldelsen til Generalforsamlingen. 

 

Ad 3. 

Vi gennemgik indkaldelsen til generalforsamlingen. Birthe skriver den færdig med og skriver 

forslag fra bestyrelsen ind under punkt 6. Den færdige indkaldelse sendes til bestyrelsen til 

kommentar. Det hele skal være klar til udsendelse i begyndelsen af juni. Det hele udsendes med e-

mail og der sendes sneglepost til de lodsejere der ikke har e-mail. Indkaldelsen hænges også op i 

skabet på Jacobs Vænge. 

 

Ad 4. 

Ændringerne til vedtægterne blev gennemgået. De skal afspejle vores nye status som forening med 

CVR-nummer. Forslag til ændringerne sendes med ud til lodsejerne. Når vedtægtsændringerne er 

vedtaget, sendes de til Danske Bank senest den 31 juli 2017. 

 

Ad 5. 

Vi har set vore ordensregler igennem og det blev besluttet at opdatere dem og sende dem til 

afstemning på generalforsamlingen. De nye foreslåede ordensregler sendes ud til lodsejerne sammen 



med det øvrige materiale til generalforsamlingen. 

 

Ad 6:  

Vi har fået tilbud fra vores entreprenør, der tilbyder at rette de bøjede skilte op. Han vil endvidere 

sætte en stor sten foran Cederstien 2, så lastbilerne ikke kører jord ned i åen så det hele stopper til. 

Det vil vi igangsætte nu. Vi bestiller ligeledes de 3 sten som har været diskuteret hele året. Vi vil 

gerne at det kan være klar og ligge på de tilladte steder inden generalforsamlingen. 

 

Ad 7 

Birthe har været endnu en tur rundt i området sammen med en vandløbsekspert fra Odsherred 

Kommune. Der bliver udarbejdet en rapport over hvor der skal graves op og hvor der ikke kan gøres 

noget. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen foreslå at når alle vandløb er oprenset, så 

vedligeholdes de af grundejerforeningen. De berørte lodsejere skal have chancen for at få deres 

vandløb gravet op inden kommunen skrider til handling. (Kommunen vil herefter sende breve til 

lodsejerne og bede dem oprense. Hvis dette ikke sker, vil oprensningen ske af Kommunen og 

lodsejeren får tilsendt en regning. Vi har fået et tilbud på hvad oprensning af alle vandløb kan gøres 

for, dette vil blive præsenteret i budgettet for 2017. 

 

Ad 8:  

Birthe fortalte om de sidste nye tiltag fra FSNR’s side. Der er repræsentantskabsmøde den 27 juni 

på Lyngkroen, hvor Birthe deltager og stiller op til genvalg for en toårig periode 

 

Ad 9: 

Birthe berettede om den ekstraordinære generalforsamling der løb af stablen den 29 april. Der er 

ingen ændring i FL-bestyrelsen, så vi fastholder vor udmeldelse. Der vil ske et forsøg på at oprette 

en alternativ forening på landsplan. Vi vil overveje medlemskab når vi ser hvad der sker. 

 

Ad10: 

Hjemmesiden er opdateret. Indkaldelsen til generalforsamlingen vil blive lagt her og e-mail sendt ud 

til alle lodsejere 

 

Ad 11: Intet 

 

Ad 12:  

Mie kunne berette at den grusbunke der er lagt på deres vej til at fylde huller i vejen med, er blevet 

brugt til andre sjove ting. Birthe vil indskærpe i sin beretning hvad gruset skal bruges til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Dagsorden

