Referat fra bestyrelsesmødet 30. september 2018
1. Godkendelse af referat
Referaterne blev godkendt og lægges på hjemmesiden.

2. Opfølgning igangværende opgaver
Dræn
Regningen for den sidst udførte udbedring af drænene betød en merudgift på kr. 18.571. Ikke alle
reparationer kan ses eller forudsiges ved indhentning af tilbud, men må besluttes løbende under
arbejdet.
Forud for reparationerne er grundejere rykket skriftligt for fjernelse af træer. Hvis ikke træerne
fjernes går der kun kort tid, før rødderne igen er i drænene og udgiften til udbedringen er spildt.
Vejprofil / beskæring mm.
De parceller der ligger ud til Dr. Margrethes Vej – og ikke er medlemmer af grundejerforeningen har kommunen hjemmel til at beskære beplantningen ved. Grundejerforeningen kan henvende sig
til kommunen hvis beplantningen er til fare for trafikken.
Åen
Kommunen har renset åen op fra grøften efter Rævlingevej.
Vej-vedligeholdelse
Entreprenøren skal give besked om hvornår vedligeholdelsen af vejene sker, så bestyrelsen kan
følge arbejdet iht. aftalerne.
På Dr. Margrethes Vej er rabatten ind imod marken blevet slået, og på Violvej mod skrænten.
På engen er der slået et område med Bjørneklo.
Grundejerforeningen har forgæves forsøgt at få kontakt til ejer om slåning af rabat på Violvej.
Rabatten er nu blevet slået og regningen herfor er videresendt til grundejeren.
Kontingentbetaling / økonomi
Alle grundejere har nu betalt kontingentet for 2018 😊
Der afsættes penge i budget 2019 til sugning af dræn og et beløb til udbedring af vejskilte.
Vejprofil / beskæringsvejledning
Kalundborg Kommunes vejprofil / beskæringsvejledning er lagt på Grundejerforeningens
hjemmeside og Facebook.
Renovationsfolkene får udleveret vejprofilen, der kan uddeles til grundejere hvor der er behov for
beskæring.

Hjemmesiden
Bestyrelsen inviterer Webmaster til at deltage i et kommende bestyrelsesmøde. Hvad kan
hjemmesiden bruges til, og hvordan kan bestyrelsen og grundejerne bidrage til at gøre siden mere
levende.
Eksempel: Kan ”reklame-feltet” for Facebook-siden evt. ændres til at vise skiftende billeder fra
vores skønne område.
Landliggerudvalget
Grundejerforeningen har deltaget i et møde, i det af Kalundborg Kommune nedsatte
Landliggerudvalg, som repræsentant for område 3.
På mødet blev der talt om:
• Regulering af stigbord, eventuelt af plastik.
• Vindmølleparken i Jammerlands Bugt blev drøftet. Der arbejdes på at få flyttet møllerne 12
kilometer længere ud fra kysten, og der er en underskriftindsamling i gang.
• Glas-kuberne i området tømmes ugentligt.
• Grødskæring af siv i åen udføres af kommunen.
• Etablering af et naturområde til venstre for Brovejen. Grundejerforeningen har intet hørt
om projektet.
• Klager om bilers høje fart på Osvejen. Evt. kan der laves bump.
• Fjernelse af tang fra stranden. Det koster 80.000 kr. pr. gang og kan ikke længere afsættes
til landmændene. Det er alt for dyrt.
Hvis ikke servitutterne overholdes kan der rettes henvendelse til Erik Andersen.

3. Møder
Næste møde afholdes søndag den 24. februar 2019 kl. 10.00.

4. Eventuelt
Der er udført beskæringer af nogle hække og slåning af nogle rabatter, og der er rykket for fældning
af døde træer ud til Dr. Margrethes Vej. Grundejer kontaktes vedr. et væltet hegn.

