
Referat af bestyrelsesmøde den 4. juli 2015, i Jagtborgs Grundejerforening. 
 
Deltagere: Aksel Hansen, Christian Hansen, Hans Thaysen, Henrik Brade Johansen, Ole Iversen, og 
Vibeke Specht. 
 
Fraværende:., Ulrik Holst Hansen. 
 
 
 
1: Godkendelse af dagsorden, og eventuelle tillægspunkter. 
 
Dagsorden godkendt. 
 
 
2: Konstituering af næstformand og sekretær. 
 

Aksel Hansen og Vibeke Specht blev genvalgt til h.h.v. næstformand og sekretær. 
 
 
3: Vejenes tilstand 
 
Der er gennemført den årlige græsslåning af vejenes rabatter, herunder stien mellem Blåbærvej og 
Soldalen. 
 
Problemer med afledning af regnvand fra Ved Volden/Hindbærvej på grund af hævet rabat. 
 
Den store natursten der spærrer for gennemkørsel ad Mellemvej mod Flagspættevej er flyttet en anelse, 
så handicappede på el-scooter o.l. kan passere. 
 
Der er foretaget opfølgning med entreprenør på diverse huller i grusvejene. Sygdom hos entreprenør 
betyder forsinkelser i reparationsarbejderne. 
 
 
4: Grøfternes tilstand. 
 
Siderne på Blåbærvej-grøften er fortsat plaget af stærk vækst af pileurt, og er slået igen. Det overvejes 
at eksperimentere med presenning-dækning af pileurt, efter modellen fra Bagsværd Sø. 
 
Stien mellem grøften i nord og statsskoven, skal fremover medtages ved den årlige græsslåning af 
rabatter. 
 
Aksel har foretaget opfølgning på de spørgsmål vedrørende Enebærvej og Brombærvej der blev rejst på 
generalforsamling 2015. 
 



De rørlagte grøfter efterses endnu en gang efter løvfald, for at sikre at der er ordentligt oprenset hele 
vejen rundt. 
 
 
5: Økonomi. 
 
Der er er kun få medlemmer i kontingentrestance. Der er enkelte gengangere der skal rykkes flere 
gange før der betales – ingen eftergivelse af rykkergebyr. En enkelt sommerhusejer er tilsyneladende 
ikke opmærksom på, at der er medlemspligt i foreningens område. 
 
Forudbetalte kontingenter tilbagebetales, af hensyn til at sikre korrekt opkrævning for 2016 med det 
nye system. 
 
Det overvejes, at der til næste generalforsamling stilles forslag om et særligt gebyr på 50 kr., for de 
medlemmer der ikke anvender den digitale ordning vedrørende udsendelse af kontingentopkrævning, 
indkaldelse til generalforsamling, og referat fra generalforsamling. 
 
 
6: Gensidig orientering m.v. 
 
Vedrørende forliget med ejeren af Enebærvej 1, overgives opfølgning til advokat, såfremt forliget ikke 
er opfyldt inden udgangen af september 2015. (Rimelig frist). 
 
Det årlige møde mellem Odsherred Kommune og Sommerhus-grundejerforeningerne er 8/8-15 i 
Nykøbing. Jagtborg stiller spørgsmål om rådyrplagen. 
 
 
7: Dato og sted for næste bestyrelsesmøde. 
 
Søndag 11/10-15, kl. 10.00, på Rønnebærvej 18 i Rørvig. 
 
 
 
Referent Vibeke Specht 


