
 

1 
 

KJÆRSGAARDS GRUNDEJERFORENING 
Ellebakken, 4550 Asnæs 

www.kjærsgaards.dk 

c/o Carsten Hougs Lind, Gustav Adolfs Gade 3 sth, 2100 København Ø 

 35381611/20127611 - carstenhougslind@gmail.com 

 

REFERAT AF DEN 43. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING: 
 

lørdag den 25. juli 2020, kl. 1500  

Hos Anne Kirsten og Steffen i nr. 43 

Til stede:  

Martin Hougs, Martin Hjort, Ole Hjort, Jytte Erlandsen, Peter Nauntofte, Hans Erlandsen, Thomas 

Hjort, Carsten Hougs, Helene Lassen, Steffen Bruun, Søren Isaksen, Anne Kirsten Brok-Kristen-

sen. 

 

1) Valg af dirigent 

Søren Isaksen blev foreslået som dirigent af bestyrelsen og valgt med applaus.  

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

ningsdygtig.  

Dirigenten konstaterede endvidere, at formanden i april har udsendt advisering til medlemmerne 

vedr. deadline for forslag til generalforsamlingen (1. maj).  

 

2) Bestyrelsens beretning for 2019 – den 43. i foreningens historie 

 Medlemsstatus: 28 parceller, heraf 4 fælles strandengsparceller, 8 ubebyggede 

grunde og 16 bebyggede parceller med i alt 18 huse. Minder om at medlemsfor-

tegnelsen er taget af foreningens hjemmeside af persondatabeskyttelseshensyn 

og derfor udsendt sammen med indkaldelsen. Husk at meddele ændringer til for-

manden.  

 Kloakering: Intet nyt at berette: Veddinge Bakker står først til at skulle kloakeres 

efter 2040. 

 Sommerhustilsyn: Har i sæsonen 2019-20 for fjerde år været udført af Anne Kir-

sten og Steffen med stor tilfredshed. Der har været udført 32 tilsyn over 33 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 op-

leve, at tilsynsprisen der opkræves sammen med kontingentet varierer. Eventuelle 

differencer indarbejdes i det følgende års opkrævning. 

 Vej: Vejentreprenøren har siden sidste sommer udbedret grusdelen af vejnettet et 

par gange. Udbedringen kan både tilskrives konkrete hændelser med store køre-

tøjer der har passeret murstenssøjlerne trods advarselsskiltet og efterfølgende 

lavet ravage og almindeligt slid fra den efterhånden megen trafik, der ud over be-

boerne også tæller bude, håndværkere og servicefirmaer med halvtunge varebiler 

og trailere. Når der er for længe mellem bygerne, ødelægges den udtørrede vej af 

for stor hastighed og især hjulspin. Når nedbøren til gengæld så er rigelig, er den 

også gal – og vi oplevede i vinter, at kommunen meddelte, at affaldstransportøren 

pga. vejforholdene måtte indstille tømningen af affaldsbeholderne ved husene i 

vores forening og henviste til, at man i stedet kunne komme sit affald i opstillede 

containere ved naturbørnehaven. Det er indtrykket at perioden blev vel rigelig lang 

(fra november til påske), og længere end de faktiske forhold betingede. På den 
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ene side henviste kommunen til, at vejen var dårligt vedligeholdt, hvilket stod i 

skærende kontrast til, at vejen netop var blevet udbedret. På den anden side hen-

viste affaldstransportøren til, at problemet alene skyldtes meget bløde veje grun-

det den megen nedbør samt efterårsløv der gjorde vejene glatte. Hertil kommer, 

at der er indkøbt større biler som kan håndtere de to affaldsfraktioner. Kjærs-

gaards Grf. var blot ét af flere områder, hvor tømning blev indstillet. Vi må nok se i 

øjnene, at der fremover er øget risiko for at affaldstømning ved husene indstilles i 

kortere eller længere tidsrum grundet klima og vejrlig, større biler (10 affaldsfrakti-

oner og kildesortering i alle kommuner jf. regeringsbeslutning) m.v. Bestyrelsen 

lægger op til en debat af vejemnet og efterlyser holdninger til, om den alternative 

tømningsmulighed ved naturbørnehaven er spiselig. Endvidere også en debat af, 

om der altid partout skal leveres helt til husene, når nu transportørerne gentagne 

gange ødelægger vejen. Men som altid kan du bidrage til en god vejbeskaffenhed 

ved at holde lav hastighed og undgå hjulspin (op og ned i 1. gear) – videregiv 

gerne denne instruks til andre brugere af jeres huse, gæster, leverandører m.v. 

 Piktogramstandere med skiltning: En leverandør af byggematerialer (stor bil) 

har væltet dvs. knækket et par pæle men også erkendt erstatningspligten, hvilket 

det pågældende medlem følger op på. Bestyrelsen efterlyser erfaringer med, om 

skiltningen fungerer efter hensigten, sådan at den gående trafik til stranden går 

den rigtige vej som er forbi kæden.  

 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.  

 Sommerhusnyt: Dragsholm Kommune udsender et elektronisk nyhedsbrev nogle 

gange årligt, som bestyrelsen vil opfordre alle til at abonnere på. Man tilmelder sig 

via kommunens hjemmeside (link: https://www.odsherred.dk/tilmeld-dig-sommer-

husnyt). I det seneste nr. er eksempelvis omtalt, at kommunen nu har etableret et 

digitalt byggesagsarkiv, som man kan gå på opdagelse i. 

 

Dirigenten efterlyste herefter reaktioner på beretningen. 

 

Jytte: Der bør være en pjece i de sommerhuse, som udlejes, hvor der står lidt om retningslin-

jerne, bl.a. hvad angår forsigtig kørsel på vejen. 

Ang. vejen: 

Peter: Hvorfor er der ikke 2 asfaltspor hele vejen op, evt. med bump? 

Søren: Grus bevares for at undgå, at folk kører ned til stranden. 

Carsten: Det er historisk betinget. En grusvej føles mindre inviterende. Endvidere er der grund-

ejere, der mener, at det er et aktiv med en grusvej.  

Steffen: Vejen laves ca. 2-3 gange om året, og det er ikke den store udgift. 

Anne Kirsten: Vejen fungerer jo med de behov for udbedring, som der må være alt afhængig af 

vejrlig mm. 

Helene: Bugten vil gerne bevare grusvejen, bl.a. af æstetiske grunde. 

Peter: Hvad med bare 10 meter asfaltspor? 

Konklusion: Det er primært æstetikken og sekundært økonomien, som er de fleste grundejeres 

argument. 

Ang. affaldstømning: 

Carsten: Det er helt nyt, at man ikke kører ned med affaldsbilerne. 

Søren: Det virker ikke som om, at det er det store problem. 

Thomas: Efterlyser retningslinjer fra renovationsfirmaet.   

Carsten: Det er kommunen, som har indkøbt bilerne, som skal opfylde behovet for at tømme vo-

res containere med de to rum.  
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Generelt: Husk at advisere brugere af husene om at affaldet evt. skal bringes til parkeringsplad-

sen ved børnehaven i perioder hvor tømning ved husene er suspenderet. 

 

Herefter konkluderede dirigenten, at beretningen kunne tages til efterretning af generalforsam-

lingen. 

 

3) Aflæggelse af regnskab for år 2019 

Regnskabet blev gennemgået af kassereren.  

 

Thomas spurgte til om underskuddet på vejvedligeholdelse jf. specifikationen burde føre til at 

hæve særkontingentet vedr. vejvedligeholdelse. Hans redegjorde for, at midlerne formentlig ba-

lancerer set over et længere tid, hvorfor et sådant skridt egentlig ikke er nødvendigt. 

 

Herefter konkluderede dirigenten, at regnskabet kunne godkendes af generalforsamlingen. 

 

4) Valg af formand  

Carsten Hougs blev genvalgt som formand med applaus. 

 

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor 

Thomas Hjort og Anne Kirsten Brok-Kristensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. 

Helene Lassen blev genvalgt som revisor. 

 

6) Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

7) Forelæggelse af budget 

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

tingent og vejfondsbidrag blev forelagt af kassereren og vedtaget af generalforsamlingen. 

 

 

8) Eventuelt 

Anne Kirsten: Opfordring til at flere end blot skødehaverne kommer på mailinglisten, hvormed 

informationer fra eksempelvis bestyrelse og tilsyn kommer bredere ud. Mailadresser sendes til 

sekretæren. 

Helene: Opfordring til at grundejerne går sammen om større anskaffelser, fx store maskiner. 

 

 (Referent: Anne Kirsten Brok-Kristensen) 
 

  

 

 

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

(sign. Søren Isaksen, dirigent) 

 


