
Referat af ordinær generalforsamling i 

Fårevejle Forsamlingshus, Kalundborgvej 23 

langfredag den 25. marts 2016 kl. 10.00 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
Sonja Jensen blev valgt til dirigent. Stemmetællere blev: Bo Nielsen, Stihøjvej 42 og Ebbe Klarholt, Rørmosen 30. 
2. Bestyrelsens beretning samt referat af seneste generalforsamling. 
Formanden bød velkommen og forelagde bestyrelsens beretning: 
Efter generalforsamlingen organiserede Bestyrelsen sig med Tony Sindlev som formand, Ole Jeppesen som næstformand og Vivi Lohmann 
som sekretær. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Ivan Fogtmann og kasserer Pia Thrusholm. 
Året som gik, det gik hurtigt og der er ikke sket så meget: 
Først vil jeg byde velkommen til nye medlemmer. 
Vi har fået granuleret de 2 sidste veje som manglede, Elverstien og 1. vej th. i Rørmosen. Det virker fint, men det har lidt svært ved at sætte 
sig på grund af de store regnmængder, vi har fået. 
Det samme gør sig gældende på Stihøjvej, hvor der kommer dybe render, der hvor regnen løber og vi er i dialog med vores entreprenør for 
at finde en løsning og dette kunne være en asfalteret kant. Men hvis I som grundejere har nogle gode forslag så kom endelig med dem. 
I foråret fik vi en henvendelse fra Odsherred kommune angående et vejsyn på Stihøjvej i vores nabogrundejerforening, at der var og er 
problemer med vand på vejen. Ole var med til mødet som endte ud i, at det egentlig ikke har noget med vores del af vejen at gøre. Vi kunne 
love, at vores del af grøften som løber langs Stihøjvej er i orden og bliver renset efter behov. Deres egen aftale blev, at man vil lave et dræn 
ud til bondens mark, som så vil etablere en sø. Eventuelle spørgsmål om ovennævnte kan Ole svare på. I denne forbindelse har vi selv en 
masse vand på Elverstien, hvor kilden tilsyneladende er sprunget læk. 
Vi får også i år tilskud fra kommunen til at pleje gravhøjen med tilhørende udenomsareal. Så dette, samt de grønne arealer har Ole indvilget 
i stadig at holde. 
Slåning af grøften har vi havemand til at ordne. 
Med hensyn til kontingentet så må I meget gerne betale til tiden, og helst ikke mere end der står på indbetalingskortet, da det giver en del 
mere arbejde for kassereren. HUSK også at melde flytning. 
En ny folder bliver vedlagt, når I får referat fra generalforsamlingen samt kontingentopkrævning. Den omtaler bl. a. nogle nye regler fra 
kommunen og er en vejledning i, hvordan man vedligeholder skel, gangsti, mv. så man over de regler, som er gældende for grundejerne. 
Leif Petersen, Elverstien 5 spurgte om ikke bestyrelsen kunne lægge bestyrelsesreferater ud på hjemmesiden. 
Bent tilbød – gratis - at holde hjemmesiden ajour. 
Leif Bjerregård, Rørmosen 24: Granulat ikke lagt godt, græs spirer op gennem, hvad kan gøres? Ole svarede, at det gør det også hos os, sand 
på og græsset er væk. 
Tony beder vejmand om at tjekke vejene. 
E. Gunnersen, Stihøjvej 46 spurgte om man kunne lave faste kanter, så vandet løb rigtigt væk. 
Ole svarede: Vi har aftalt med entreprenøren, at meget flydende asfalt skal lægges så det går til græskanten. Tilbud hentes senere. 
Den anden grundejerforening har bedt om granulat også. 
Ole svarede, at det er rigtigt, men ingen ved hvornår det lægges. 
Jørgen Kristensen, Rørmosen 22 spurgte om hvornår der bliver lagt granulat på nr. 2 vej i Rørmosen. 
Ole svarede, at de veje, der trængte mest, var lavet. Ikke grund til yderligere tiltag med mindre de bliver kørt i smadder. 
Formandens beretning blev vedtaget. 
3. Regnskab. 
Ingen kommentarer til regnskabet som blev vedtaget. 
4. Fremtidigt arbejde, herunder indkomne forslag. 
Formanden gjorde rede for vedligeholdelse af veje, pleje af gravhøj og arealet omkring. Foreningen havde fået brev fra Post Danmark om 
postkasseanlæg. 
Debat om evt. anlæg, størrelsen på kasserne, betaling, mv. Skal foreningen betale eller hver enkelt parcelejer? 
Tom spurgte, om vi kunne risikere at få bøde fra Post Danmark, hvis tingene ikke blev overholdt. I øvrigt havde han hørt, at hvor han bor 
havde det kostet ca. 10.000,- pr. kasse. 
Tony kunne ikke se, hvorfor vi skulle have postkasse, da vi får post på hjemmeadressen. 
Ivan foreslog, at man kontakter Post Danmark. 
Winnie Nieherdt, Rørmosen 22, Er det ikke Post Danmarks sidste krampetrækninger? Kan vi indgive protest? 
Ole: Hvad med at vi indkalder til et møde, så alle bliver informeret? 
Sonja foreslog, at spørgsmålet skulle tages op til næste år. 
Bent omtalte, at netop på hjemmesiden er der en mulighed for at lægge diverse oplysninger. Det kræver, at alle meddeler deres e-mail 
adresse. Han vidste også, at hjemmesiden ikke havde det store besøg, men at der også kunne være en portobesparelse i det. 
Pia meddelte, at alle vist ikke havde en e-mail adresse. 
Sonja nævnte, at det vil kræve en vedtægtsændring, hvis al post fremover skal sendes via mail og Ivan fulgte op med: Generalforsamlings-
indkaldelse skal stadig sendes pr. brev. 
Forslag fra bestyrelsen 
- Ændring af § 9 
Afholdelse af generalforsamling inden 1. maj. 
Fra debatten om dette punkt: 
Pia sagde, at hun har siddet som kasserer i 9 år, er selvstændig og bl. a. af den grund gerne ville have helligdagene fri. 
Frank Bason, Elverstien 13, sagde, at han boede i Silkeborg og spurgte om det skulle være 1. søndag efter påske. Syntes det var megen køren 
frem og tilbage med få dages mellemrum. 
Leif Bjerregård, Rørmosen 24: God ide at friholde Langfredag, men hvorfor lige efter påske? 
Ebbe: Dårlig ide at flytte, mange er jo heroppe i påsken. 
Kirsten Wolf – hørt, men hvorfor ikke fortsætte med Langfredag? 
Tom foreslog 3. søndag i april. 
Bent, Elverstien 11: Er det en enig bestyrelse, som foreslår ændringen eller er det henvendelse fra grundejere? 
Tony meddelte, at det var forslag fra en enig bestyrelse. 
Leif Bjerregård, Rørmosen 24 spurgte, hvor mange grundejere, der var repræsenteret i forhold til, hvor mange vi er. Ivan sagde, at der var 
28 repræsenteret til GF ud af 109 i foreningen, men at det er medlemmerne der kommer til GF, der bestemmer. Hvis medlemmer er uenige, 
må de møde op. 
Bo Nielsen, Stihøjvej 42 syntes ideen om at flytte dagen var god. 
Formanden spurgte, om forslaget om at holde GF 1. søndag efter påske til næste år kunne vedtages. 
16 stemte for forslaget 
10 stemte imod 



2 blanke 
Forslaget er vedtaget. 
5. Budget, samt fastsættelse af kontingent. 
Pia spurgte, om der var kommentarer til budgettet. 
Bjarne Larsen, Troldestien 11: Skal der være 30.000,-kr? Skulle formuen ikke nedskrives?Pia svarede, at store opgaver var overstået, ikke en 
katastrofe at sætte overskuddet ned. 
Pause 11-11.15 
6. Valg til bestyrelsen: 
2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 
1 kasserer 
1 suppleant 
Tony Sindlev modtager ikke genvalg, 
Kasserer Pia Thrusholm modtager ikke genvalg, 
Vivian Lohmann modtager genvalg 
1 bestyrelsesmedlem for 1 år, 
Ole Jeppesen udtræder af bestyrelsen 
1 Bestyrelsessuppleant for 1 år 
Connie Hansen træder ud af bestyrelsen som suppleant 
Maiken Rishøj træder ind i bestyrelsen for 2 år 
Anne Ladegaard træder ind i bestyrelsen for 1 år 
Pia Thrusholm bliver i bestyrelsen, genvalgt for 2 år 
Vivian Lohmann genvalgt for 1 år 
Bo Nielsen træder ind som suppleant for 1 år. 
Kirsten forstod ikke at Ole gik nu, da der var et år tilbage. 
Ole svarede, at det er en ret at gå og ingen yderligere begrundelse. 
7. Eventuelt. 
Leif Petersen, Elverstien 5 opfordrede til hurtig konstuering og at få meddelelserne ud på hjemmesiden og i opslagskasserne. 
Ivan Fogtmann takkede Ole Jeppesen for det store arbejde han har udført gennem de mange år i bestyrelsen. 
Ligeledes en tak til Tony Sindlev, som har været med i 1 år. 
Formanden takkede for god ro og orden og ønskede alle en god påske. 

 


