
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referatet fra seneste bestyrelsesmøde (d. 20. oktober 2019) 
2. Gensidig information 
3. Godkendelse af årsregnskabet for 2019 (Søren) 
4. Ejerskifter siden bestyrelsesmødet i oktober (Søren) 
5. Status på grusvejene (Bjørn og Søren) 
6. Status på dræn og pumper samt pumpehus (Finn) 
7. Status på skaderne på asfalttilslutningerne på Strandmågevej (Finn) 
8. Status på problemerne med dårlige udsigtsforhold ved udkørsel fra grusvejene til Gnibenvejen 
9. Status på beskæringen efter vejsynet i uge 42 og mails til de berørte 
10. Status på udskiftning af defekte/slidte skilte i foreningens område 
11. Status på udskiftning af opslagskasserne og opdatering af indhold  
12. Forberedelse af generalforsamlingen d. 7. juni 

a. Valg af formand og to medlemmer. Finn, Bjørn og Anni er på valg 
b. Valg af suppleanter og revisorer 
c. Valg af dirigent og referent  
d. Udsendelse af indkaldelse 

13. Fastsættelse af dato for bestyrelsesmøde i april 
14. Evt.  

 
Bestyrelsens fokusområder det næste års tid er følgende: 

• Fortsætte opkvalificeringen af vejene, herunder opstart af behandling med vejbinder. Muligt skrab 
af rabatter 

• Afholde kursus i førstehjælp hvis der er tilstrækkelig interesse herfor blandt medlemmerne 

• Påse at medlemmerne overholder kommunens retningslinjer om beskæring mod skel 

• Sikre højere sikkerhed ved udkørsel til Gnibenvejen fra grusvejene 

• Udskifte skilte hvor der er behov 

• Dialog med kommunen vedr. pumpehuset og dræn i vejene 
 
 
 
 

 

Referat fra bestyrelsesmødet søndag den 9. feb. 2020 
 
Mødet blev afholdt hos Søren på Drosselsvinget 3. Afbud fra Jan Stjernebjerg og Hanne Dorthe. 
 
 

1. Referatet fra mødet den 20. okt. 2019 blev godkendt 
2. Søren berettede, at diget er angrebet af muldvarpe. Digelaget har tilkaldt en professionel skade-

dyrsbekæmper.  
Finn nævnte at flere medlemmer stiller spørgsmål om mulighed for en badebro i Søgårdens om-
råde. Emnet har tidligere været behandlet på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, men er 
ikke kommet videre. Årsagen er primært, at Odsherred Kommune stiller krav om, at der skal være 
minimum 1 km mellem badebroerne. Da der ligger en badebro ud for Bülowsvej, kan en badebro i 
vores område ikke lige centralt, men skal ligge i den nordlige ende. Men også økonomien og arbej-
det med opsætning og nedtagning af badebroen hvert år er udfordringer, der ikke er behandlet i 



dybden. Etablering af badebro har dog aldrig været behandlet som beslutningsforslag på en gene-
ralforsamling. Bestyrelsen vil tage emnet med i beretningen med henblik på at få en diskussion på 
generalforsamlingen. Hvis der er stor interesse blandt medlemmerne for en badebro, vil bestyrel-
sen foreslå at der nedsættes et udvalg bestående af initiativtagere, der grundigt skal undersøge 
emnet, evt. med henblik på fremlæggelse som beslutningsforslag på en generalforsamling. 

3. Søren er ved at være færdig med regnskabet for 2019, som udsendes til bestyrelsen til godkendelse 
pr. e-mail. Søren fremsender også forslag til budget 2020 og overslagsåret 2021. Forslag til 
budgetter fremlægges for bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde 

4. Søren berettede, at der ikke har været ejerskifter siden sidste bestyrelsesmøde 
5. Vejteamet gør et godt stykke arbejde for at fylde huller i grusvejene, der er udfordrede af den 

megen nedbør. Gruskasserne er næsten tømte, og Bjørn har hos foreningens vognmand bestilt 
opfyldning af disse primo januar men trods flere rykkere, er kasserne stadig ikke fyldt op. 
Vognmanden er sygemeldt, så Bjørn undersøger om en anden vognmand kan fylde kasserne op.  

6. Odsherred Forsyning (OF) har udført service i pumpehuset, og konstateret at pumperne fungerer 
fint. Finn har i efteråret bedt OF om at tjekke, om drænet i hjørnet Ørnevej/Duevej fungerer, da 
ofte står vand ud for Duevej 1 og 3. OF er ikke vendt tilbage, og Finn rykker derfor OF. 

7. Skaderne på asfalttilslutningerne ved Strandmågevej er ikke udbedret. Finn har i november på 
spørgsmål fra Jesper Fabricius (Duevej 57) oplyst kontaktdetaljer på foreningens vognmand.  

8. 1-2 medlemmer mangler at beskære beplantningen mod Gnibenvejen, således at 
oversigtsforholdene ved udkørsel fra grusvejene forbedres. Finn rykker disse  

9. Finn har i starten af november tilskrevet 34 medlemmer og bedt dem beskære deres beplantning 
mod skel. Enkelte har haft spørgsmål til beskæringen, og Søren og Bjørn har hjulpet med fotos og 
anvisninger til de pågældende.  

10. Søren har identificeret hvilke vejskilte, der trænger til udskiftning. Søren og Finn besigtiger disse, 
hvorefter Søren bestiller nye skilte. Udskiftningen sker til foråret. Mht. 20km skiltene snakker Bjørn 
med kommunen om mulighederne for udskiftning af slidte skilte. 

11. Bjørn fremviste de fire nyindkøbte udhængsskabe i aluminium. De skal erstatte de nuværende 
slidte træskabe, der hænger ved stikvejene til stranden. Bjørn laver en ramme til hver af kasserne, 
og opsætningen tager Bjørn og Søren sig af. Finn snakker med Lene (Duevej 7), der har lavet forslag 
til nyt indhold til skabene.  

12. Finn og Anni genopstiller ikke til bestyrelsen. Bjørn overvejer. Finn kontakter potentielle kandidater 
til bestyrelsen. Finn forsøger at finde en dirigent og en referent. Søren spørger revisorerne om de 
er villige til genvalg. Forberedelse af generalforsamling fortsætter på næste bestyrelsesmøde 

13. Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 13. april klokken 10.00 hos Finn på Rylevej 14 
14. Intet at bemærke 

 
 
 
For referatet: Anni og Finn 

 
 
 
 
 
 
  
 

       
 


