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           6 september 2016 

 

Til: Medlemmer af grundejerforeningen 

Emne:  Referat fra bestyrelsesmøde d. 6 september 2016 

 

Fremmødte var følgende: 

 

Formand Jørgen Brøndum, 

Næstformand Benny Andersen, 

Formand for sti, skel og hegn Peter Hauch, 

Kasserer Anne Møller, 

Bestyrelsesmedlem Kate Jacobsen, 

Bestyrelsesmedlem Dennis Møller. 

 

 

1) Nyt fra formanden. 

 

Gribskov Grundejerforbund Øst afholder Repræsentantskabsmøde den 18 ds. Jørgen vil deltage, og 

Peter vil komme tilbage og bekræfte om han også tager med. Aktiviteterne som behandles i 

Grundejerforbundet Øst, som vi er medlem af, kan findes på nettet under http://gggf.dk/. 

Vor grundejerforening er på Gribskov Kommunes vegne blevet kontaktet af ingeniørfirmaet Alectia 

vedrørende forekomst af og risiko for oversvømmelser i området. Jørgen har besvaret deres 

henvendelse. 

 

Nordsjællands Nationalpark er blevet godkendt af regeringen og vil blive ført ud i livet i 2018-2020. 

Vi forventer, at der derefter vil være midler til rådighed for diverse naturbevarende tiltag. 

 

Vores aftale om vej-ret afventer stadigvæk grundejerforeningen Fuglevangens egen aftale med 

Rensningsanlægget (GribVand A/S) om en fordelingsnøgle for udgifterne til vejstykket der 

anvendes af Rensningsanlægget. 

 

 

Det er nu tid for at få stynet træbevoksningen i det fredede område. Peter oplyste i denne 

forbindelse, at han allerede havde kontaktet Bo Lau. 

 

 

 2) Nyt fra næstformanden. 

Her var intet nyt at berette. 

 

 

 

3) Nyt fra kasserer. 

 

Anne havde udsendt en balance til deltagerne, der blev kommenteret. 

 

 

Problemer med for megen indbetaling af kontingenter efter salg af grund blev drøftet. Der var 

enighed om, at det er den enkelte grundejer, der selv må afmelde den automatiske betaling fra sin 
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bank. I forbindelse med en konkret sag, hvor det drejede sig om kontingenter for flere år, blev det 

foreslået, at Anne skriver et oplæg til et brev til pågældende tidligere grundejer og lader det passere 

forbi Peter før forsendelse. 

 

Anne foreslog, at den årlige indkaldelse til generalforsamling for at spare porto sendes per e-mail til 

dem, som har oplyst deres e-mail adresse. Først vil vi dog bede de enkelte grundejere med kendt e-

mail adresse om at bekræfte adressen. De øvrige grundejere vil som tidligere få indkaldelse med 

posten. 

 

Ved næste bestyrelsesmøde skal vi have forslag til vedtægterne, hvis dette er nødvendigt, for denne 

nye indkaldelsesprocedure. 

 

 

4) Nyt fra sti, skel og hegn. 

 

Peter oplyste, at der var observeret en tydelig forbedring af afvandingen efter installation af de nye 

drænprojekter i Solbakkevejsområdet. Inden vi overvejer et eventuelt pumpeprojekt for at sende 

vandet ud i Pandehave å vil Peter foranledige at et eksisterende dræn fra Solbakkevej til åen 

retableres, idet han forventede, at det ville kunne fungere ved naturlig gravitation. Inden næste 

bestyrelsesmøde vil Peter forelægge forslag til projektet. 

 

 Diverse: 

 

Dennis nævnte problemer med sammenfald af asfalten over de udskiftede vandrør i 

grundejerforeningens afdeling III ( vest for Pandehave å ). Vi skal sørge for, at der følges op på 

sagen ca. et år efter arbejdernes udførelse. 

 

Kate orienterede om problemerne med parkerede arbejdsbiler uden for sommerhuse, der udlejes på 

mere eller mindre permanent basis. Ud over det ulovlige i længere tids udlejning giver parkerede 

biler i rabatterne problemer for cyklister i mørket samt græsslåning. Punktet vil blive taget op på 

næste generalforsamling. 

 

 

 

Nyt bestyrelsesmøde blev fastlagt til den 1 december  kl. 18:30 hos formanden.. 
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