
Bestyrelsens beretning 2018/19. 

 

Der er gang i salget af sommerhuse igen og vi vil gerne starte med en særlig velkomst til vores nye 
medlemmer. 

Vi har endelig fået indhentet mailadresser på næsten alle medlemmer, mangler nu kun 5 stk. det betyder 
et meget mindre budget på portoudgifter, og det er dejligt. 

Efter GF sidste år havde vi to vigtige arbejdsopgaver på programmet.  

Først tog vi fat på et større område på højen hvor hyben og andet krat har bredt sig ud på friarealerne. 

Vi havde efterspurgt frivillige til at hjælpe med arbejdet (som foreslået på GF).  Men ud over medlemmer 
af bestyrelsen kom der kun grundejere fra 6 parceller. 

Efter en hel dags arbejde måtte vi erkende at opgaven var alt for stor for os. 

Vi indhentede derfor to tilbud på at få området ryddet og affaldet kørt væk. Her snakker vi om beløb på 
omkring 40.000 kr., så det gjorde vi ikke. 

Derudover havde vi fået en henvendelse fra Odsherred kommune med krav om en oprensning af grøften 
langs det nederste af Stihøjvej mod Kårupvej. Vi fik en entreprenør til at grave 30-40 cm op fra grøften. 

Igen skulle vi bruge nogle frivillige hjælpere til at fjerne det opgravede jord samt beskære diverse træer 
langs grøften. Igen dukkede de samme grundejere fra 6 parceller op og gav en hånd med. 

Vi har været rigtig glade for hjælpen fra de omtalte grundejere for hjælpen med både højen og grøften. 
Der blev virkelig gået til den og budt på mad og drikke under vejs. 

Resultatet blev publiceret på foreningens hjemmeside med billeder, kommunen blev orienteret og 
kvitterede med tilfredshed med resultatet. 

Vi må konkludere, at på trods af at der på GF var flere der foreslog at vi skulle indkalde til fællesarbejde har 
der tilsyneladende ikke er den store tilslutning til dette. 

På sidste års GF blev vi gjort opmærksom på at foreningen har 50 års jubilæum. Bestyrelsen har på 
hjemmesiden oprettet en ekstra menu (Fælles arrangementer), hvor sådanne arrangementer kan 
offentliggøres. Nærmere under punkt 4. 

Et par piger har opmalet diverse skilte i foreningens område, da vi blev gjort opmærksom på at de var 
svære at læse. De kan også ses på hjemmesiden og tak til Amalie og Rosa. 

Ved sidste års GF blev det besluttet at vi skulle afvente afgørelsen vedrørende Kårupvej 3. 

Der er nu kommet svar i sagen hvor kommunens tilladelse er trukket tilbage. Der er derfor nu afslag på 
landmandens ønske om udvidelse inden for landzonen. 

Det vil sige at vi må forvente at der ikke bliver nogen udflytning. 

Det er den afgørelse der nu gør det muligt at gå videre med vejprojektet Stihøjvej m.v.  

Grundejerforeningen er forpligtet til vedligeholdelse af vejene og kan derfor blive erstatningspligtig i 
forbindelse med skader. 

Over de sidste 10 år har vi sammenlagt brugt over 400.000 kr på udbedring af vejen. Derfor har vi forsøgt 
at finde en mere varig løsning denne gang. Det er resulteret i et tilbud som vi gennemgår under punktet 
forslag. En ting vil jeg dog gerne pointere nu og her. Et falsk rygte er i omløb, som nåede os i forgårs. Der er 



under ingen omstændigheder tale om at vi pantsætter noget som helst. Vi fremlægger IKKE et forslag hvor 
der er pant i nogen sommerhuse, det kunne vi aldrig finde på, det er et låneforslag helt uden sikkerhed. 
Det eneste vi lover, er at opkræve kontingent. Derfor er renten også hvad der svarer til en forbrugsrente. 
Vi pantsætter på ingen måde noget i de enkelte sommerhuse. 

På sidste GF annoncerede vi at vi ville gå vedtægterne igennem, så vi kan få dem opdateret. Det har ført til 
en del forslag til ændringer som kan se voldsomt ud, men det meste er sprogrettelser så det er blevet mere 
tydeligt hvad vi præcis mener som grundejerforening. 

Bestyrelsen blev ved sidste GF bedt om at undersøge hvor mange der var interesserede i tilslutning til 
fibernet, ved tidsfristen 1. juli var indkommet 11 tilmeldinger og tilslutning krævede 55 tilmeldinger. 

Bestyrelsen har her i foråret 2019 lukket for kontantbeholdningen og beløbet indsat på foreningens konto.  

Som tidligere oplyst har vi skiftet bank til Dragsholm sparekasse. 

Skiftet af bank har taget længere tid end vi regnede med så undervejs har Maiken fortsat arbejdet med 
bogføring m.v. og Ingrid har stået det for det store arbejde med inddrivelse af kontingenter. 

Vi vil lige bemærke at vi her taler om at kun 34 medlemmer betalte kontingent til tiden i 2018 så ¾ dele 
skulle rykkes 1-2 gange. Vi vil derfor opfordre til at man tilmelder sig en fast overførsel i sin netbank. 

Til sidst vil bestyrelsen anbefale at kontingentet fra 2020 skal betales 1. januar og ikke 1. juli. Det skyldes at 
kontingentindbetaling følger regnskabsåret og at vi samtidig har længere tid til at inddrive manglende 
indbetalinger. 

 

 

 

 


