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c/o Carsten Hougs Lind, Gustav Adolfs Gade 3 sth, 2100 København Ø, : 35381611/20127611, @: carstenhougslind@gmail.dk 

 

 

 

 

Referat af den 37. ordinære generalforsamling: 

 

søndag den 19. juli 2015, kl. 1500  

 

hos formanden i nr. 35 

 

 

Til stede:  
Vibeke og Søren Isaksen, Eva Bjerre Simonsen, Hans Erlandsen, Steffen Bruun, Lise Giødesen 
Lassen, Viveka og Jens Agerbeck, Ditte Erlandsen, Ebbe Rye Petersen, Karen Sloth Christensen, 
Gert Vigh, Thomas Hjort, Martin Hjort, Carsten Hougs Lind, Anne Kirsten Brok-Kristensen 
(referent). 
 
 

1. Valg af dirigent 

Søren Isaksen blev valgt med applaus. 
 

2. Bestyrelsens beretning v. formanden 

 

 Et meget stille år i Kjærsgaards Grundejerforening. Næste år er det 100 år siden Ernst 
Kjærsgaard, som har lagt navn til vores grundejerforening, købte husmandsstedet der 
nu hedder Strandhytten med tilhørende jorder. Og det agter bestyrelsen naturligvis skal 
fejres på behørig vis. 

 

 Medlemsstatus: 28 parceller, heraf 4 fælles strandengsparceller, 9 ubebyggede grunde 
og 15 bebyggede parceller med i alt 17 huse.  
 

 Ejendomsvurdering: Vurderingerne er i 2015 uændrede ift. 2014 og dermed fortsat 
34,1 mio. samlet for medlemmerne.  
 

 Sommerhustilsyn: Intet at bemærke omkring sommerhustilsynet. Ingen rapporter om 
indbrud. Prisen for det kommende år kendes ikke endnu. 
  

 Vej: Vejnettet i foreningen synes at være relativt intakt. Det er fortsat en god ide at 
undgå store lastbiler der kører rabatterne op langs det forholdsvis skrøbelige vejnet. 
Hård kørsel er en anden faktor der slider på vejnettet, så alene af den grund er det en 
god ide at holde lav hastighed såvel ned ad bakke som op.  
 

 Beskæring: Også i år kniber det nogle steder langs det fælles vejnet i foreningen med 
at overholde det påbudte frirum, så køretøjer kan færdes uden at ramme grene og 
anden vegetation. Reglerne siger, at der skal friholdes et rum der går i hele vejens 
bredde og til en højde af 4,2 m. – det med vejbredden betyder i praksis, at der skal 
beskæres et godt stykke ind i vejrabatten på begge sider. Hver enkelt grundejer bedes 
derfor nøje gennemgå sit grundstykke med de briller på og snarest få foretaget den 
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påbudte beskæring, hvis det er nødvendigt. Den vandrette tilvækst nødvendiggør en ret 
hyppig beskæring. Der kan også være tale om udhængende græs og tornede 
plantearter i lav højde som kan ridse køretøjer når de kører forbi. Det bør man også 
være opmærksom på. 
 

 Solbakken: I år er der ret sent udsat 4 stk. kreaturer som p.t. er ved at tygge sig 
igennem den megen græsvækst. Det var ønskeligt om græsningstrykket kunne være 
højere, så man kunne færdes lettere på arealet, men arealet er lille og vanskeligt og 
derfor forholdsvis uinteressant for forpagtere. 

 

 Kloakering: Kommunen og Odsherred Forsyning har i 2013 besluttet midlertidigt at 
stoppe det videre arbejde med at kloakere, indtil der foreligger en afgørelse i en sag 
anlagt af en række kommuner mod staten. Sagen drejer sig om at staten forlanger, at 
kommunerne skal betale vandafledningsafgift beregnet som en andel af 
anlægsudgifterne, hvilket rammer Odsherred Kommune hårdt. Kommunerne har vundet 
sagen i Byretten, men sagen kan stadig ankes til Landsretten. Beslutning om at 
genoptage kloakeringen er derfor ikke truffet. Hønsinge Lyng og Vig Lyng er de næste 
områder der står for tur men tidligst fra 2017. Veddinge Bakker er ikke nævnt i 
tilgængelige planer der rækker frem til 2025. Medlemmerne kan holde sig orienteret om 
kloakering på Odsherreds Forsynings hjemmeside. 

 

 Ulovlig skiltning i kommune: Kommunen er blevet opmærksom på, at der skiltes 
ulovligt i mange grundejerforeninger. Kommunen har tilkendegivet, at der ikke er 
ressourcer til at tjekke disse ting. For vores vedkommende har vi polititilladelse til at 
opsætte det skilt, som er opsat ved murstenssøjlerne. Adgang til stranden går 
udelukkende ad grusvej via kæden. 
 
Kommentarer til beretningen:  
Eva: Flere stopper ved kæden og går hen og ser, om der er adgang til stranden via 
Søren og Vibeke Isaksens have. 
Carsten: Der kunne opsættes et lille diskrete skilt med pil til stranden på strategisk 
udvalgte steder. 
 
Beretningen modtaget med applaus. 
 

3. Aflæggelse af regnskab for år 2013 

Kassereren Hans Erlandsen fremlagde regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt med applaus. 

 

4. Valg af formand og kasserer 

Hans Erlandsen blev genvalgt som kasserer med applaus. 

Formanden var ikke på valg. 

 

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 

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

 

7. Forelæggelse af budget 

Budgettet godkendt. 
 

8. Eventuelt  

 Karen: Foreslår, at deadline for indkomne forslag til generalforsamling rykkes til senere 

end 1. maj. 




