
Referat fra bestyrelsesmødet søndag den 17. februar 2019 

Deltagere: Anni, Finn, Hanne Dorthe, Søren og Jan 

Afbud: Bjørn og Robert  

 

1. Referat fra mødet 13. oktober 2018: Referatet blev godkendt uden kommentarer. Anni sender 

referatet til Birgitte, som lægger det på hjemmesiden. 

2. Gensidig information:    Intet at bemærke 

3. Status på foreningens økonomi: Regnskabet er under udarbejdelse og underskuddet bliver 

mindre end forventet, idet der har været mindre forbrug til vedligeholdelse af grusvejene end 

budgetteret. De 7 parceller på Ørnevej, som ikke er medlem af nogen grundejerforening, 

deltager i betalingen for vedligeholdelsen af Ørnevej. Alle har opkrævningen for 2018. 

4. Status på undersøgelse vedr. afvanding, samt udkast til en orienteringsskrivelse: Finn har 

haft kontakt til Odsherred Kommune og Odsherred Forsyning for at undersøge 

vedligeholdelsestilstanden af materiel i pumpehus mv. Odsherred Forsyning oplyser, at der de 

kommende år må påregnes højere udgifter til vedligeholdelse af materiel i pumpehuset. Finn har 

udarbejdet udkast til en orienteringsskrivelse til medlemmerne, der beskriver setup’et omkring 

vedligeholdelse af materiel mv. samt betaling herfor. Udkast til orienteringsskrivelse til 

medlemmerne blev godkendt. Finn sender skrivelsen til Birgitte, som anmodes om at lægge den 

på hjemmesiden.  

5. Status på grusvejene samt plan for årets vedligeholdelse: Hanne Dorthe (HD) har undersøgt 

hvad der kan gøres for at nedsætte hastigheden på vore veje. Vejdæmpende metoder kan være at 

der opsættes skilte som angiver den ønskede hastighed på vejene, men det er usikkert, om 

kommunen og Politiet vil acceptere, at der etableres en zone med lavere hastighed. HD har også 

undersøgt pris på at etablere vejbump, og fået nogle indikative priser fra et par leverandører. 

Prisen for etablering af vejbump er relativt høj, og bumpene skal afmonteret og genmonteres 

ved vedligeholdelse af vejene. Bestyrelsen vil tage emnet op i beretningen, med henblik på at få 

generalforsamlingens vurdering. 

Der er mange huller i vejene, som trænger til at blive gennemgået og fyldt op. Nogle af 

foreningens medlemmer er flinke til at fylde huller, og personer fra bestyrelsen fylder også med 

mellemrum huller. Jan L. fra bestyrelsen vil forsøge at komme rundt og få fyldt hullerne i vores 

veje. Der bestilles vognmand til vejvedligehold i marts-april. Finn kontakter i den forbindelse 

Robert, der har kontakten til vognmanden. 

Bestyrelsen vil til på generalforsamlingen anbefale, at foreningen nedsætter et vejlaug på fire 

personer, der løbende gennem året koordinerer arbejdet med at få fyldt hullerne.  

6. Status på beskæring: Bestyrelsen har i efteråret gennemført vejsyn på nogle af vejene, og 

tilskrevet de medlemmer, der mangler at beskære lidt. De øvrige veje vil blive gennemgået til 

foråret.  

7. E-mailadresser under Søgårdens domæne: Foreningens webmaster Birgitte Johannsen har 

spurgt, om bestyrelsen ønsker e-mailadresser under domænet www.soegaarden-gniben.dk. Det 

vil sikre en bedre historik og mindske spam for de af bestyrelsen, der har egne e-mailadresser 

liggende på hjemmesiden. Bestyrelsen besluttede at formand og kasserer skal have en sådan 



adresse. Finn anmoder Birgitte om at opsætte de to adresser, og ændre e-mailadresser på 

hjemmesiden. 

8. Oplæg til foreningens privatlivspolitik: Finn havde inden mødet udarbejdet forslag til 

foreningens privatlivspolitik (GDPR). Forslaget blev vedtaget. Finn anmoder Birgitte om at 

lægge privatlivspolitikken på hjemmesiden.  

9. Forberedelse af generalforsamling: Punktet er udskudt til næste møde. 

10. Velkommen til nye medlemmer: Det er os en glæde, at byde følgende nye medlemmer 

velkommen i foreningen: 

Hanne og Lasse - Ørnevej 4 

Diana og Michael - Ørnevej 6 

Tina og Kenneth - Duevej 18 

Niebo Aps. - Rylevej 17B 

11. Eventuelt: Intet at bemærke 

12. Næste møde: Der planlægges et møde omkring Påsken. Finn udsender forslag til dato. 

 

For referatet: Anni 

 

 

            

 


