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Kære grundejere 

Vi er blevet opmærksomme på, at det ikke har været helt tydeligt, det oplæg vi har lavet omkring 
vejprojektet. Vi forsøger her med en mere tydelig beskrivelse og beklager, hvis det har skabt mere 
forvirring end forståelse. 

Det handler om, at vores veje er et tilbagevendende problem og som de fleste ved har vi i foreningen brugt 
rigtig mange penge på løsninger de sidste mange år. Desværre holder løsningerne i kort tid da vi ikke har de 
økonomiske muligheder for, at igangsætte udbedringer der holder på den lange bane.  

Vi har i bestyrelsen undersøgt forskellige muligheder for at optage et lån og få en mere permanent 
udbedring af vejforholdende hos NCC. På baggrund af et konkret tilbud fra NCC med en forventet levetid på 
ca. 12-15 år (samt fem års afhjælpningsgaranti på belægningen) og et låneforhold som er realistisk, har vi 
derfor et oplæg med til generalforsamlingen der lyder som følgende. 

Alle 109 grundejerne skal betale et engangsbeløb på 1000 kr. pr. parcel i 2019. 

Det betyder, at der i 2019 vil være det almindelige kontingent på 700 kr. + engangsbeløbet på de 1000 kr.  

Vi har været i dialog med NCC og Dragsholm sparekasse i forhold til udgiften på hele vejprojektet. 
Vejprojektet har en samlet udgift på 305.000. Det betyder, at vi betaler engangsbeløbet på de 109.000 
kontant og optager et lån på 196.000 kr. som afregnes som følgende. 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Engangsbeløb 109.000       
Omk. v. etablering lån     4.000       
Afdrag/renter   23.100 39.600 39.600 39.600 39.600 39.600 16.750 

 

Det er vigtigt at understrege: 

- Vi fremlægger forslaget på generalforsamlingen lørdag d. 27.4.2019 
- Alle tilstedeværende stemmer for / imod.  
- Hvis forslaget bliver stemt for på generalforsamlingen vil alle grundejere efterfølgende modtage en 

stemmeseddel til urafstemning, hvor man skal stemme for / imod og skal returnere den til 
bestyrelsen. 

- Bestyrelsen vil på baggrund af de modtagne tilbagemeldinger kunne konstatere om forslaget er 
stemt for eller imod jævnfør vedtægterne.  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
Dværgehøjen Grundejerforening 


