
                                               Bestyrelsens beretning for 2017 
 
 
 
 Vi byder velkommen til de mange nye medlemmer i foreningen, som er kommet til siden sidste G/F. 
 
2017 har været et travlt år, hvor vi har afholdt væsentlig flere bestyrelsesmøder end normalt. 
Det skyldes bl.a. sager omkring vejene, oprensning af grøften, hjemmesiden, sponsorer, nye 
adresse/maillister, tvang og dødsboer, salg af fritidshuse, Fibia og en henvendelse fra en grundejer 
omkring bestyrelsens ret til at ændre i den vedtægtsændring, som blev besluttet på G/F. 
Korrespondancen udartede sig desværre til trusler mod bestyrelsens medlemmer da der opstod uenighed 
om, hvor vidt vi som bestyrelse måtte rette i ordlyden i vedtægterne(dobbeltkonfekt, stavefejl m.m.) 
Vi undersøgte muligheden og på trods af, at vi havde lov til at tilrette teksten i forslaget, lod vi det være 
da vi ikke ønskede at optrappe konflikten. 
Processen gav i øvrigt anledning til overvejelser omkring formuleringer i andre dele af vedtægterne, som 
vi ønsker præciseret. 
Det vender vi tilbage til under dagsordenens punkt om indkomne forslag. 
 
På sidste G/F blev Jesper`s byggesag på Kårupvej diskuteret, da nogle grundejere mente, at vi som 
forening skulle indgive en klage over en eventuel godkendelse af byggeriet. 
Det blev besluttet at bestyrelsen skulle kontakte en advokat for at få en vurdering. 
Advokatens konklusion var, at vi ikke havde nogen høringsret og at det måtte være den/de enkelte 
grundejere der måtte tage et civilt søgsmål (se skrivelse sendt med referatet for 2016-17). 
 
Der er rigtig mange grundejere som har efterkommet opfordringen til at opgive e-mailadresse, hvilket 
giver en pæn besparelse på portoudgiften, og det er vi meget glade for. 
Det er omkring halvdelen der nu får materiale sendt pr. mail. 
Vi håber at der er flere der vil give os deres e-mailadresser da det i år har kostet 18 kr. pr. brev i Dk og 27 
kr. til Europa. 
 
Det er første gang at vi har skullet sende indkaldelserne ud også på mails og der har været diverse 
udfordringer undervejs. 
Blandt andet var flere mailadresser ikke korrekte og andre fik indkaldelsen i spamfilteret. 
 
Hjemmesiden er opdateret jævnligt og der er tilføjet muligheden for at skrive nyhedsbreve efter behov. 
 
Vi har haft en del arbejde omkring Stihøjvej-projektet fra sidste G/F. 
Det er m.h.t. permanent vejbelægning der strækker sig fra Elverstien og ned til Kårupvej. 
Tilbuddet fra NCC blev opdateret, men er ikke gennemført, da vi synes GF først skal tage stilling til det 
når der er faldet en afgørelse i Jesper`s byggesag ( på Kårupvej). 
Der blev dog gennemført en lappeløsning af sikkerhedsmæssige årsager, hvor bestyrelsen besluttede at 
overskride budgettet for vedligeholdelse af vejene. 
Lappeløsningen vedrørte Rørmosen, krydset Stihøjvej og Elverstien, Troldestien og Stihøjvej og ud for 
Stihøjvej 26-28 og ud for Elverstien 10-11. 
 
Foreningen har fået en henvendelse fra kommunen omkring grøften på Stihøjvej, fordi et medlem fra 
Kårup bakkers GF (naboforeningen) mente vi var årsag til deres vandproblemer. 
Gry fra Natur- og miljø i Odsherred kommune har efter inspicering af grøften anbefalet en oprensning 
(20-30 cm) så vandet fik mere frit løb. 
Der blev indhentet 2 tilbud på oprensning og bortkørsel, som viste at være særdeles dyrt,(60.000-70.000 
kr.) 
En efterfølgende kontakt til Gry førte til at bestyrelsen besluttede at opfordre til 1-2 arbejdsdage med 
frivillige grundejere, hvor de vigtigste steder i grøften bliver oprenset og lagt op på siden. 
Gry har tilkendegivet at de vil være tilfredse med sådan en løsning, da prisen på oprensningen også var 



en overraskelse for hende. 
Ved samme lejlighed blev vi bedt om at rense drænrørene, brønde og sandfang for at være sikre på at 
problemet ikke lå der. 
Det er foretaget, og det viste sig at der ikke var nogen former for problemer med gennemstrømningen i 
rørene. 
 
Bestyrelsen har også drøftet hvordan græsslåningen af grøften er foregået i 2017, da dette er udført med 
mindre tilfredsstillende resultat. 
Der blev indhentet et par tilbud, men det blev dog besluttet at give den nuværende endnu en chance, 
fordi det tidligere har kørt , og han bør have en chance for at rette op. 
Vi har derfor haft Morten fra Haveservice ude for at præcisere at det også er hans ansvar selvom han 
uddelegerer opgaven til en underentreprenør at opgaven bliver udført ordentligt. 
Derimod har vi udtrykt vores fulde tilfredshed med slåningen af Gravhøjen og diverse stier på Højen. 
 
Naboforeningen (Kårup bakker) har fået tilladelse til at oprette vejbump på deres del af Stihøjvej, og de 
har derudover også fået tilbud fra NCC til at reparere diverse huller på samme vej. 
Arbejdet forventes udført i april-maj. 
 
G/F Kårup bakker har i øvrigt haft en sag omkring udsigten fra én grundejer til en anden m.h.t. højden på 
træer. 
En civil retssag endte med at den utilfredse grundejer tabte sagen, og træerne fik lov at forblive i den 
højde de har. 
En af punkterne i begrundelsen gik på at bestyrelsen ikke havde brugt sin påtaleret, og at den 
nuværende højde af træerne én gang undervejs var accepteret af bestyrelsen, hvilket fremgår af en 
korrespondance. 
 
Fællesarealer på Højen (udenfor stierne) på både vores og Kårup bakker´s områder, blev ikke slået i 
2017 p.g.a sygdom i hans familie.(bliver slået gratis mod at han får græsset til hans heste) 
Han informeret om at han er klar igen fra 2018.04.25 Han har allerede slået noget af det på nuværende 
tidspunkt. 
Vi har i år lagt link ind i forhold til byggeri og husk at ”Den lille grønne” også ligger der. 
 
Der har været en henvendelse fra en grundejer, som synes vores vejskilte så slidte ud. 
Efter at have rådført os med kommunen orienterede de os om at vi selv står for vedligeholdelsen af 
skiltene. 
Så vi får købt maling m.m. og hvis der er nogen der har lyst til at friske de skilte op som trænger hører vi 
gerne fra jer/dig. 
 
Vi har undersøgt mulighederne for fibernet hos Fibia hvor beskeden har været at der skal være mindst 55 
tilslutninger for at få lagt fibernet. 
Men der er ikke nogen ”billige tilbud” så de priser der er på de forskellige pakkeløsninger kan man se på 
nettet (vi laver et link til Fibia. 
 
En grundejer har klaget til kommunen over byggeriet på Stihøjvej 38 og bestyrelsen er løbende blevet 
informeret om sagens udvikling. 
Det handler i korte træk om højden på byggeriet i skrånende terræn. 
 
Vi vil gerne gøre opmærksom på at en kontakt til kommunen har klarlagt at vi som bestyrelse ikke 
kan/skal gå ind i byggesager. 
Det er stier, veje og beplantning der er vores ansvarsområder. 
 
Kommunen har orienteret om at Stihøjvej er en 10-meter vej i.f.m. nogle spørgsmål om beskæring til skel. 
Specielt fra Elverstien ned til Kårupvej er der grundejere der skal være opmærksomme på at der fra grøft 
til skel skal være 10 meter 



Som i kan høre har vi ikke kedet os i 2017. 
Det har været et spændende og udfordrende år. 
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