
Referat af bestyrelsesmøde den 31. januar 2015, i Jagtborgs Grundejerforening. 
 

Deltagere: Aksel Hansen, Christian Hansen, Hans Thaysen, og Ole Iversen. 

 

Fraværende:. Henrik Brade Johansen, Ulrik Holst Hansen, Vibeke Specht 

 

 

1: Godkendelse af dagsorden, og eventuelle tillægspunkter. 

 

Dagsorden godkendt. 

 

 

2: Vejenes tilstand 

 

Den resterende strækning på Rønnebærvej er nu færdigrenoveret, og opgaven blev billigere end 

oprindeligt budgetteret. (Afregnet ca. 44.000 mod kalkuleret 58.000). 

 

Opfyldning af huller på grusveje afventer foråret. 

 

Der er enkelte steder konstateret opkørsel af vejrabatter og andre skader afledt af nybyggeri. 

 

Vejstenen ved Rørvigvej/Hindbærvej hæves i terræn. 

 

Rørvig vandværk har gennemført renoveringen af rørledningerne uden at der er konstateret skader på 

vejene. 

 

Der er nu indkøbt materialer, så der kan skiltes ved begyndelsen af den åbne grøft på Koglevej. 

 

Det er fortsat et problem, at Odsherred Forsyning ikke stiller skraldespandende ordenligt. 

 

 

3: Grøfternes tilstand. 

 

Udløbet ved Kattegat har endnu en gang været sandet til af en storm. Der skal holdes øje med 

udgifterne til oprensning af udløbet, der i de senere år er foretaget hyppigere. 

En forlængelse af udløbet til Kattegat har tidligere været undersøgt, men er væsentlig dyr og 

administrativt tung at etablere. 

 

Der er gennemført oprensning af grøfterne. Endvidere er der i år foretaget spuling af rør og oprensning 

af sandfangbrønde på de rørlagte strækninger. (Gennemføres hvert 2.-3. år). 

Det skal undersøges om der er flow i den rørlagte del af Hybenvejs grøft, der der ikke kan observeres 

afstrømning fra den åbne del i svinget ved de høje husnumre Hybenvej/Rønnebærvej. 

 



Pumpe ved pumpestationen mod Hov Vig renoveret, og betondæksler udskiftet med letvægts 

ståldæksler. 

 

 

4: Økonomi. 

 

Ole gennemgik udkastet til årsregnskab 2014, der senere skal godkendes af generalforsamlingen. 

 

I forbindelse med ny teknik i forbindelse med kontingentopkrævningen, er et eksempel på et 

indbetalingskort sendt til godkendelse hos Nets, så vi ikke får problemer med optisk skanning, når 

medlemmerne stå ude i bankfilialerne med indbetalingskortene. 

 

Kontingentopkrævning udsendes helt frem til ultimo februar. CH udsender kort orienteringsmail. 

 

 

5: Gensidig orientering. 

 

CH orienterede om status i hegnssagen. 

 

Forberedelse af generalforsamling 2015 udsættes til næste møde. Årets generalforsamling er fastsat til 

lørdag den 2. maj, i Rørvig, på Lyngkroen. OI kontakter revisorer og revisorsuppl. vedr. opstilling til 

genvalg. 

 

Der er opstået tvivl om hvor skellet befinder sig mellem foreningens sti/grøft øst for de høje numre af 

Blåbærvej. Der er dels foretaget en gennemgang af foreningens arkiver, og dels en kontakt til Kort- og 

Matrikelstyrelsen, uden at der er fundet kortmateriale der med tilstrækkelig præcision kan fastlægge 

grænsen. K&M mener, at problemet kun kan løses ved opmåling af en landinspektør. 

Der er i en enkeltstående situation aftalt udgiftsdeling ved fældning af et træ, for at undgå at foreningen 

pådrager sig et erstatningsansvar ved stormfald, så længe tvivlsspørgsmålet ikke er afklaret. 

Spørgsmålet undersøges yderligere. 

 

 

6: Dato og sted for næste bestyrelsesmøde. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes lø. 28. marts 2015, kl. 10.00 i Rørvig, hos Hans på Porsevej. 

 

 

Referent:  Chr. Hansen 


