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KJÆRSGAARDS GRUNDEJERFORENING  

Ellebakken, 4550 Asnæs 
www.kjærsgaards.dk  

c/o Carsten Hougs Lind, Gadevangen 10 B, 2800 Kgs. Lyngby 
 35381611/20127611 - carstenhougslind@gmail.com  

 

 

REFERAT AF DEN 44. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING:  
 

lørdag den 31. juli 2021, kl. 1500  

i Strandhytten 

 

Til stede:  

Martin Hjort, Ole Hjort, Jytte Erlandsen, Hans Erlandsen, Thomas Hjort, Carsten 

Hougs Lind, Erik Simonsen, Helene Lassen, Karsten Brask, Karen Sloth Christensen, 

Carl-Erik Madsen, Majbritt Hämäläinen, Søren Isaksen, Anne Kirsten Brok-

Kristensen. 

 

1) Valg af dirigent 

Søren Isaksen valgtes til dirigent med applaus.  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen iflg. vedtægterne var lovligt indkaldt og 

beslutningsdygtig.  

Dirigenten konstaterede endvidere, at formanden iflg. hensigten rettidigt har udsendt reminder til 

medlemmerne vedr. deadline for forslag til generalforsamlingen (1/5).  

 

2) Bestyrelsens beretning for 2020 ved formanden  

 Medlemsstatus: 28 parceller, heraf 4 fælles strandengsparceller, 8 ubebyggede grunde og 16 
bebyggede parceller med i alt 18 huse. Minder om at medlemsfortegnelsen er taget af 
foreningens hjemmeside af persondatabeskyttelseshensyn og derfor udsendt sammen med 
indkaldelsen. Husk at meddele ændringer til formanden.  

 Kloakering: Intet nyt at berette: Veddinge Bakker står fortsat først til at skulle kloakeres efter 
2040. 

 Sommerhustilsyn: Har i sæsonen 2020-21 for femte år været udført af Anne Kirsten og 
Steffen med stor tilfredshed. Der har været udført 30 tilsyn over 32 uger. Arbejdet honoreres 
med 450 kr. + moms pr. gang og udføres som tidligere år fra efterårsferien til pinse. Tilsynet 
opkræves forud, og da sæsonlængden varierer fra 30 til 34 uger og tilsynet måske ikke udføres 
hver eneste uge, vil man derfor opleve, at tilsynsprisen der opkræves sammen med 
kontingentet varierer. Eventuelle differencer indarbejdes i det følgende års opkrævning. 

 Vej: Vejentreprenøren har udbedret grusvejen i juli 2020 og igen i maj 2021. Desværre er der 
allerede dannet vaskebræt igen, så en ny udjævning er nok nødvendig på et tidspunkt. 
Asfaltsporene mellem Bugten og Kib er blevet hullede og kræver ligeledes reparation. 
Heldigvis blev affaldstømningen i foreningen ikke indstillet i vinterperioden som det skete i 
2019/20. Som altid kan du og andre med ærinde på vores vejnet bidrage til en god 
vejbeskaffenhed ved at holde lav hastighed og undgå hjulspind (kør både op og ned i 1. gear 
og undgå acceleration). 

 Adgang til stranden: Der kan konstateres manglende respekt omkring skiltningen ved 
indkørslen til foreningen (tavle C21 (kørsel i begge retninger forbudt) med undertavle 
(beboerkørsel tilladt)), idet strandgæsters motoriserede kørsel på vejnettet og parkering ved 
kæden finder sted i øget omfang. Medlemmerne opfordres til at påtale enhver overtrædelse, så 
ingen kan være i god tro og der udvikler sig præcedens.  
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 Beskæring: Husk at overholde reglen om, at der skal friholdes et rum, der går i hele vejens 
bredde af 5,2 m og til en højde af 4,2 m for grene m.v.  

 Vores nabogrundejerforeninger: Ellebakkens Grundejerforening har fået ny formand ved GF 

i juni måned. Egebakkens Grundejerforening er genopstået og har fået en bestyrelse efter flere 
års limbo og mange medlemsstridigheder. 

 Lærkereden: Vores nabogrundejerforening på Ellebakken har stået for rydning af den 

tilvoksede sti langs indhegningens østside foretaget af medlemmerne og er i dialog med 
lodsejeren, Naturstyrelsen, om at få retableret trin m.v. På stranden er endvidere ryddet en 
mindre udgang for badegæsterne. Alt i alt gode initiativer der kan medvirke til at lette 
publikumspresset i vores forening. I år er udsat 6 kvier på græsmarken, og de er i god gænge 
med at holde tilgroningen i skak. 

 Danmarks vildeste kommune: Odsherreds Kommune deltager i Miljøministeriets kampagne, 
om at blive ”Danmarks vildeste kommune”. Kampagnen drejer sig om at få mere vild natur og 
større biodiversitet. Kommunen sender opfordringen videre til grundejerne, både 
sommerhusejere og fastliggere. (Kommunens brev til sommerhusejerne udsendes sammen 
med dette referat). 

 
Simon: Det er nærmest en ”offentlig” parkeringsplads foran kæden ved Søren. 
Karsten: Kan man udstede parkeringsbøder?  
Carsten: Det er en opgave for politiet. Man kan evt. anmelde den ulovlige kørsel til politiet og skal 

dertil bruge køretøjets registreringsnummer. 
Søren: Er tolerant overfor fremmede, der parkerer, så længe de ikke generer adgangen til 
stranden. 
Ditte: Hvis behovet for udbedring af grusvejen er 2-3 gange årligt, hvad vil en asfaltering koste? 
Hans: Det koster væsentligt mere.  
Ebbe: Hvis man får lavet bump vil det sænke farten. Stykket fra Kib til T-krydset kostede 30.000 at 

få asfalteret. 
Jytte: Man kan lave en rist/faskine som ved Kib.  
Helene: Det ER muligt at køre langsomt op i 1. gear. 
Karen: Vi bliver nødt til at få lavet et ordentligt vejnet. 
 
(redaktionel bemærkning: Udjævning af grusvejen med vejhøvl uden tilkørsel af materialer koster 

ca. 600 kr + moms pr. gang) 
 
Beretningen blev taget til efterretning af forsamlingen med applaus. 

 

3) Aflæggelse af regnskab for år 2020 

Regnskabet blev gennemgået af kassereren.  

 

Regnskabet blev godkendt med applaus af forsamlingen. 

 

4) Valg af formand og kasserer 

Foreningens formand Carsten Hougs er ikke på valg. 

Foreningens kasserer, Hans Erlandsen, blev genvalgt. 

 

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor 

Thomas Hjorth og Anne Kirsten Brok-Kristensen blev genvalgt. 

Helene Lassen blev genvalgt som revisor. 

 

6) Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

7) Forelæggelse af budget 



3  

  

Budgettet er et ”indtægtsbudget”, baseret på følgende poster: indskud, kontingent, 

særkontingent vedr. vej og vejfondsbidrag. De foreslåede uændrede satser blev tiltrådt af 

generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen gav udtryk for at det næste år formentlig vil være fornuftigt at øge særkontingentet 

vedr. vej. 

 

8) Eventuelt 

Carl-Erik: Har været til generalforsamling i Skamlebæk Vandværk, og fortæller positivt om et 

veldrevet vandværk, hvor der er styr på tingene. 

Karen: Hvor tit tømmes septiktanke?  

Ditte: Det kan ses på Odsherred Forsynings hjemmeside, og her kan man selv ændre det efter 

behov.  

Martin: Der tømmes hvert tredje år.  

 

(redaktionel bemærkning: På Odsherred Forsynings hjemmeside står om septictanke: 

Sommerhustanke tømmes hvert 3. år. Er der behov, kan sommerhuse tilmelde sig 

helårstømning, og alle kan bestille en ekstra tømning mod betaling) 

 

 

Referent: Anne Kirsten Brok-Kristensen 

 

 
--------------------------------------- 

(sign. Søren Isaksen, dirigent) 


