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Referat af bestyrelsesmøde d. 12. februar 2017. 

 

Dagsorden  

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelses møde  

Referatet blev godkendt. 

 

2. Regnskab v/Peter Grovermann  

Peter gennemgik regnskabet, og efter drøftelse af de enkelte poster blev regnskabet forhåndsgodkendt. 

Det skal endeligt godkendes, underskrives og fremsendes til revisorerne ved næste bestyrelsesmøde. 

Revisorerne skal have regnskabet i hænde senest den 1. april 2017.  

 

3. Orientering fra formanden  

Der var en forespørgsel sidste år vedr. Legepladsen for enden af Brovejen ved stranden. Ole har ikke hørt 

noget nyt om den sag. 

 

- Veje og dræn 

Hyacinthvej ser godt ud, og grøft mod åen er oprenset. 

Kalundborg Kommune, ved Michael Torp har meldt tilbage vedrørende udbedring af skaderne på dræn ved 

åen.  Ole og Jens holder møde med Michael Torp og Hededanmark mandag den 13. februar .  

 

Jens og Jacob har tilset vores dræn og sandfangsbrønde.  Der er suget 27 brønde. 3 brønde er spulet og 

rodskåret. Der var en del store, og indgroede rødder som blev rodskåret. 

Der er 1 brønd som er faldet sammen, og vi skal have et overslag hvad det vil koste at udbedre dem. 

Bestyrelsen er enige om, at Hvis en opgave koster max. 10.000 kr. Er det OK at gå igang, ellers indhenter vi 

flere tilbud. 

 

Det konstateres at der på Rævlingevej har været en del vand i 2015, men at der også er en del store 

birketræer, som belaster dræn og brønde.  

 

Entreprenøren vil helst have ét årige kontrakter til opfyldning og skrabning af vejene. 

Vi undersøger om tilbud holder, og hvor meget det vil koste at fylde ekstra på (0-18 mm) på Dr. 

Margrethesvej over til Violvej. 
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- Vedligehold af fællesareal 

Der har været meget vand ved rørskoven på engen. 

Roderiet efter opgravningen af åen sidste år er vokset pænt til igen. Det er dog mest med siv, hvilket 

betyder at rørskoven er blevet en del bredere end den bør være. 

 

Kommunen har sørget for, at åen er renset op,  grøften ved Rævlingevej er renset, stien fra grøften ved 

Rævlingevej mod den hvide bro er slået. 

 

Fællesarealet  er slået i september 2016, og Ole vil undersøge tilbud om at den slås 2 gange årligt, i april og 

september. Det vil fremme lyng og engblomster, og holde invasiver, som gyvel og måske endda bjørneklo 

nede. 

 

Der er, uden bestyrelsens viden blevet fældet nogle småtræer ud for Bellisvej, og det skal præciseres af 

bestyrelsen, at det er vigtigt at fællesarealet kun reguleres af bestyrelsen, da det ellers ikke vil være til at 

styre. Det vil derfor ikke være i orden, at grundejere egenhændigt fælder eller slår noget på fællesarealet. 

 

- Generalforsamling 

Vi holder generalforsamling den 28. maj 2017. Som udgangspunkt klokken 10.00, og i Gørlev Hallen. 

Der indkaldes offeicielt til generalforsamlingen sidst i april måned. 

Ca. Halvdelen af grundejerne kan få fremsendt på mail, og resten skal have fremsendt på brev (B-post) 

 

Der lægges på hjemmesiden en  påmindelse om at forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i 

hænde senest den 15. april 2017. Påmindelse lægges også på facebookgruppen. 

 

Vi drøftede forskellige tanker om vedtægtsændringer. 

Vi tænker idéer og forslag indtil næste møde. 

 

4. Orientering fra Ole og Jens vedr. drænprojekt på Hyacintvej 

Se punkt 3 

 

5. Opfølgning på opgaver fra sidst 

- Hjertestarter 

Vi kunne ikke få financieret hjertestarter fra Tryg-fonden, da vi ikke er en institution med offentligt virke. 

Vi skal derfor selv bekoste hjertestarteren. 

Vi har således valgt ikke at opsætte den ved Henriksvej som forventet, men ved Dr. Margrethesvej 19 i 

stedet for. Grunden er, at der vil komme yderligere store omkostninger i forbindelse med tilslutning af El-

skab, opsætning af hjertestarteren og skab til den. Det var derfor nemmere og meget billigere at opsætte 

den på væggen ved Dr. Margrethevej 19. Der skal således blot tilsluttes en separat måler, så vi kan se det 

reelle forbrug på starteren. 

 

-Sandfangsbrønde 

Se punkt 3 
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6. Fordeling af arbejdsopgaver mellem bestyrelsen og suppleanter   

Jacob kontakter Falcon med henblik på indlægelse af påmindelse på hjemmesiden, og lægger besked på 

Facebook. 

 

Vi tænker tanker inden næste møde omkring bestyrelsens eventuelle forslag til vedtægtsændinger. 

 

De af os (nok specielt Ole) som har nogle dokumenter som skal scannes findes frem til næste møde. Ib René 

vil så forsøge at scanne dokumenterne og lægge dem  i digitale mapper. 

 

7. Kommende møder 

Næste møde bliver lørdag den 25. marts 2017 klokken 13.00 hos Ole. 

Ved mødet skal regnskabet underskrives til fremsendelse til revisorerne. 

  

8. Eventuelt  

Grundejerforeningen har 50 års jubilæum til oktober i år. 

Vi vil tænke over hvad vi kan finde på, for at fejre det, og kan evt. Sende en føler ud ved 

generalforsamlingen. 

 

Jens oplyste at der i onsdags var generalforsamling i Å- og vandløbs lauget. 

Der kan forventes ca. 8 møder årligt. 

 

Der er i øvrigt forsøg i gang på nordsiden af Halleby Å, hvor der plantes rødel, for at bekæmpe piletræer 

langs åen. 

 

Jacob orienterede om at han er kommet i landliggerudvalget. 

 

Referent  

Ib René Kanto 

19. marts 2017  


