
Referat af bestyrelsesmøde den 11. oktober 2015, i Jagtborgs Grundejerforening. 
 
Deltagere: Aksel Hansen, Christian Hansen, Hans Thaysen, Ole Iversen, Ulrik Holst Hansen, og 
Vibeke Specht. 
 
Fraværende:. Henrik Brade Johansen. 
 
 
1: Godkendelse af dagsorden, og eventuelle tillægspunkter. 
 
Dagsorden godkendt. 
 
 
2: Vejenes tilstand 
 

Hans oplyste at det har været et stort arbejde at få indkørt ny vej-entreprenør efter Keld P. Efter 
vintersæsonen gennemføres nyt vejsyn med entreprenør. 
Huller i grusvejene Ved Volden og Rønnebærvej er nu udbedret. 
 
Det er efterhånden blevet relativt meget dyrere at vedligeholde asfaltvejene end grusvejene, og det er 
samtidig vanskeliggjort på grund af trærødder, der skaber ”bump”. 
Hans udarbejder en langsigtet plan over 5-10 år, vedrørende retablering af Koglevej, Gyvelvej, 
Porsevej, Enebærvej og Blåbærvej som grusveje, og dette medtages i beretningen til generalforsamling 
2016. 
 
Der bestilles ekstra rabatklipning ved grøfterne Koglevej og Rønnebærvej (mindskning af risiko for at 
bilister overser grøfterne) samt adgangsvejen til pumpestationen. Advarselsskilte opsættes. 
 
Der har været en medlemshenvendelse til Vejmyndigheden om skiltning i svinget ved Brombærvej 13. 
Bestyrelsen mener ikke der er behov for trafikmæssig skiltning på vejene, udover de eksisterende. 
 
Der er rettet henvendelse til Vejmyndigheden om badeskiltet der viser vej til stranden ad Lynghusvej, 
på Rørvigvejs nordside lige før Koglevej, som i stedet forleder turister ned i bunden af den blinde vej, 
hvor der er parkeringsforbud i begge vejsider. (Som på alle veje i området). Vejmyndigheden har svaret 
at man hverken vil flytte eller nedtage skiltet. 
 
På grøftestien mellem Blåbærvej og Soldalen, er bevoksningen på Soldalens grunde begyndt at stritte 
ud på stien i generende omfang. Chr. Kontakter Soldalens gf. 
 
 
3: Grøfternes tilstand. 
 
Der er gennemført serviceeftersyn på pumpestationen. 
 



Grøfterne er generelt i orden, men ved Blåbærvej 40 og 42 skal forholdene undersøges nærmere. 
 
 
4: Økonomi. 
 
Betalingsfristen for kontingent 2016, blev fastsat til 1. februar 2016. 
 
Ole omdelte og gennemgik aktuel balance. Der er kontingentrestance på to ejendomme, men de 
forventes betalt.  
 
Besluttet at skifte forsikringsselskab, hvorved der opnås ca. 20% lavere præmie mod nogenlunde 
samme skadesdækning. (Erhvervsansvar, Retshjælp og Bestyrelsesansvar. Som noget nyt også 
kriminalitets- og it forsikring.) 
 
De forventede portostigninger pr. 1. januar 2016 kommer til at belaste foreningen, og der skal fremover 
planlægges ud fra at bruge B-porto. (Se også referat fra 4. juli 2015 vedrørende forslag om 
differentieret kontingent for medlemmer der ikke er tilmeldt digital ordning). 
 
 
5: Gensidig orientering m.v. 
 
Hegnssagen vedrørende Enebærvej 1 er nu afsluttet, idet hegnet er kortet ned jf. forlig. 
 
Aksel oplyste fra kommune-mødet i Vig i august, at man arbejder på en varslingsordning ved stormflod 
i Hov Vig. Endvidere arbejder kommunen med en trafiksikkerhedsplan. 
SEAS-NVE’s fiberselskab Fibia etablerer hurtigt internet, men vores område er ikke dækket. 
 
Generalforsamling 2016 forsøges arrangeret til lørdag 7/5-2016, hvis der er ledige lokaler den dag. 
 
 
6: Dato og sted for næste bestyrelsesmøde. 
 
Lørdag 16/1-2016 hos Ole i Rørvig. 
 
 
Referent: Vibeke Specht 


