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KJÆRSGAARDS GRUNDEJERFORENING 
Ellebakken, 4550 Asnæs 

www.kjærsgaards.dk 

c/o Carsten Hougs Lind, Gadevangen 10B, 2800 Kgs. Lyngby 

 35381611/20127611 - carstenhougslind@gmail.com 

 

 

Referat af den 42. ordinære generalforsamling: 

 

søndag den 21. juli 2019, kl. 1500  

i Strandhytten 

 

Til stede:  

Erik Simonsen, Eva Bjerre, Ditte Erlandsen, Hans Erlandsen, Thomas Hjort, Carsten Hougs Lind, 

Martin Hougs, Karen Sloth Christensen, Carl-Erik Madsen, Ebbe Rye Petersen, Helle Rye Peter-

sen, Maybritt Hämäläinen, Helene Lassen, Ashkan Nejade, Per Flensborg, Steffen Bruun, Søren 

Isaksen, Anne Kirsten Brok-Kristensen 

 

1) Valg af dirigent 

Søren Isaksen valgtes til dirigent.  

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

ningsdygtig.  

 

2) Bestyrelsens beretning for 2018 

         Medlemsstatus: 28 parceller, heraf 4 fælles strandengsparceller, 8 ubebyggede grunde og    
16 bebyggede parceller med i alt 18 huse. Det må opgives at have en medlemsfortegnelse lig-
gende på vores hjemmeside, da det dels er uforeneligt med persondataforordningen og dels 
kan misbruges af kriminelle. Derfor er medlemsfortegnelsen i år udsendt pr. e-mail sammen 
med indkaldelsen og vil blive taget af hjemmesiden umiddelbart efter generalforsamlingen. 
         Fiber: De sidste fejl og mangler efter gravearbejdet skulle være udbedret nu. Måtte der fort-
sat være fejl og mangler bedes de meldt til formanden. 
       Kloakering: I de forestående planer for kloakering af sommerhusene i Odsherred Kom-
mune står Veddinge Bakker sammen med Overby Lyng, som de sidste områder fortsat til at 
skulle kloakeres efter 2040, hvilket er noget senere end 2019, som stod i de første planer for 
snart mange år siden. 
         Sommerhustilsyn: Har i sæsonen 2018-19 for tredje år været udført af Anne Kirsten og 
Steffen med stor tilfredshed. Der har været udført 32 tilsyn over 34 uger. Arbejdet honoreres 
med 450 kr. + moms pr. gang og udføres som tidligere år fra efterårsferien til pinse. Tilsynet op-
kræves forud, og da sæsonlængden varierer fra 30 til 34 uger og Anne Kirsten og Steffen kan 
være bortrejst i kortere perioder, hvormed tilsynet måske ikke udføres hver eneste uge, vil man 
derfor opleve, at tilsynsprisen varierer. Eventuelle differencer indarbejdes i det følgende års op-
krævning. 
         Vej: Vejentreprenøren har i foråret udbedret vejstykkerne fra søjlerne til Bugten og fra T-
stykket ved Rye-Petersen til og med svinget ved Eva og Simon. Der er tilført et helt vognlæs 
stabilgrus. Gør derfor jeres forening og de andre medlemmer den tjeneste, at holde lav ha-
stighed på vejnettet, dels af hensyn til trafiksikkerheden, dels af hensyn til vejens beskaffenhed 
og til støvet. 
         Adgang til stranden: Bestyrelsen hører gerne, om der opleves en nedgang i antallet af 
strandgæster fra naboarealerne, der forvilder sig ad de private stier og ikke bliver på kørevejen. 
Det skulle initiativerne fra 2017 med opsætning af flere piktogramskilte, der viser vejen til stran-
den samt nedtagning af adgang forbudt-skilte og opsætning af et ”uegnet for store køretøjer” på 
søjlen, gerne have bidraget til. 
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         Beskæring: Husk at overholde reglen om, at der skal friholdes et rum der går i hele vejens 
bredde og til en højde af 4,2 m for grene m.v. 
         Lærkereden: Der er igen dyrehold med græssende kreaturer på Lærkereden/Hulgra-
ven/Kobakken. En landmand fra Mørkøv har forpagtet arealet af Naturstyrelsen. Dejligt at det 
har kunnet lade sig gøre, så tilgroningen af arealet holdes i skak, og man kan færdes der. Det 
forlyder, at man kan få adgang til fordelagtige kødpriser, såfremt man vil være behjælpelig med 
at holde øje med dyrene i weekenderne frem til slagtning – kontaktnr. til Ole: 28394219. Man 
kan også henvende sig til Lotte der er leder af naturbørnehaven, der har lidt flere informationer. 
Lotte fortæller i øvrigt at man altid er velkommen til at kigge ind i børnehaven. 
         SOL: Alle grundejere inviteres nu til flere årlige stormøder med kommunen efter at SOL – 
Sommerhusrådet for Landliggere – er nedlagt. Bestyrelsen opfordrer til at deltage, da kommu-
nen giver flere nyttige informationer på disse møder. Koordinationsudvalget for de tre sammen-
slutninger af grundejerforeninger i kommunen har i kølvandet på nedlæggelsen af SOL rettet 
henvendelse til kommunens Miljø- og Klimaudvalg med opfordring til – i mangel af SOL - et for-
maliseret samarbejde med det formål at få løst rejste problemer. Den sammenslutning som 
Kjærsgaards Grf. er medlem af har fået en hjemmeside (link: https://www.grundejerforeninger-
dragsholm.dk). Udviklingspuljen på kr. 300.000 som SOL tidligere stod for uddeling af bliver nu 
fordelt af kommunens økonomiudvalg. 

 
Der var følgende kommentarer til beretningen: 
Karen Sloth, ang. vej: Fint at de kommer og udbedrer vejen. Hvorfor kommes der ikke skærver 
på? 
Forslag fra Karen: ”Hunde skal være i snor”-skilt ved søjlerne.  
Carsten: Vi har ikke hjemmel til at forlange at hunde skal være i snor.  
Ebbe, ang. vej: Det er ikke stabilgrus, der er kommet på. At bede leverandører benytte små biler 
er svært for dem at efterkomme. 
Carsten: Skærver er bekosteligt. Nedbør eroderer løbende vejen. Der er afvandingskanaler 
langs vejen flere stede, som medlemmerne opfordres til at holde ved lige.  
 
Beretningen blev herefter taget til efterretning af forsamlingen. 

 

3) Aflæggelse af regnskab for år 2018 

Regnskabet blev gennemgået af kassereren.  

 

Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen 

 

4) Valg af formand og kasserer 

Hans Erlandsen blev genvalgt som kasserer. 

 

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 

De af bestyrelsen foreslåede kontingentsatser blev vedtaget. 

 

Budgettet er et ”indtægtsbudget”, baseret på posterne: Indskud, kontingent, særkontingenter til 

vejvedligeholdelse hhv. sommerhustilsyn samt vejfondsbidrag. 
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8) Eventuelt 

Karen Sloth: Måske skulle vedtægten ændres mht. deadline 1. maj for indkomne forslag, da idé-

erne ofte kommer tæt op mod generalforsamlingen. 

Hans: Der kan være brug for tid til at undersøge et forslags konsekvenser. 

Carsten: Vedtægtsændringer er besværlige, da de skal tinglyses og dermed er forbundet med 

omkostninger. 

Steffen: Evt. forslag, som kræver nærmere undersøgelse, kan evt. lægges i et udvalg til videre 

undersøgelse. 

Søren: Det må bestyrelsen evt. tage stilling til. 

Maybrit: Foreslår en lukket Facebook-gruppe for grundejere og deres familier. 

Eva: Tak til dem, som ser efter husene. 

Ebbe: Tak til dem som opdagede, at vores vindue var brudt op og der havde været indbrud, 

hvor en stjernekikkert var blevet stjålet. 

Anne Kirsten går videre med at lave en facebookgruppe. 

 

 

 

(Referent: Anne Kirsten Brok-Kristensen) 
 

  

 

 

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

(sign. Søren Isaksen, dirigent) 

 

 


