
Referat af bestyrelsesmøde den 16. januar 2016, i Jagtborgs Grundejerforening. 
 
Deltagere: Aksel Hansen, Christian Hansen, Hans Thaysen, Henrik Brade Johansen, Ole Iversen. 
 
Fraværende: Ulrik Holst Hansen, Vibeke Specht. 
 
 
1: Godkendelse af dagsorden, og eventuelle tillægspunkter. 
 
Dagsorden godkendt. 
 
 
2: Vejenes tilstand 
 

Hans redegjorde for vedligeholdelsesarbejder siden sidst. 
 
Der er et enkelt sted hvor betonblander ved byggearbejde har opkørt vejen. Hans observerer om 
bygherre reetablerer når arbejdet er slut. 
 
Vedr. en langsigtet plan over 5-10 år, om retablering af asfaltveje som grusveje, er der modtaget tilbud 
på ca. 170 kr. / m, plus moms. For første etape 378m af Brombærvej udgør det ca. 64.000 kr. Som 
besluttet på sidste møde, foretages der ikke noget konkret før forelæggelse for generalforsamlingen. 
(Brombærvej er den mest ujævne / rodplagede af asfaltvejene hvorfor den prioriteres først). 
 
 
3: Grøfternes tilstand. 
 
Grøfterne er generelt i orden, men rørunderføringen i krydset mellem ejendommene Enebærvej 38 + 40 
og Blåbærvej 35 + 37 skal undersøges om den er tilstoppet. Dette gælder også rørunderføringerne ved 
indkærslerne til ejendommene på Rønnebærvej 22 – 30. 
 
Ved pumpestationen er utæthed i en af pumperne repareret. 
 
Skovstien for enden af Blåbærvej oprettes næste gang entreprenøren har maskinerne ude for at rense 
sand ved Kattegat udløbet. 
 
Idet problemet med pileurt i grøften mellem Blåbærvej og Soldalen endnu ikke er løst, beskæres der tre 
gange årligt. 
 
 
4: Økonomi. 
 
Ole gennemgik det fremsendte udkast til årsregnskab 2015, der blev indstillet til godkendelse af 
generalforsamlingen. Regnskabet sendes nu til revisorerne. 



 
Input til budgetforslag 2017, fremsendes til Ole snarest, således at vi på næste møde kan beslutte et 
budgetforslag til generalforsamlingen. 
 
Økonomien ser nu så fornuftig ud, at det er sandsynligt at der kan foreslås en kontingentreduktion til 
600 kr. fra 2017. Det forudsætter dog at porto-gebyret jf. juli 2015 mødet godkendes af 
generalforsamlingen. 
 
 
5: Gensidig orientering m.v. 
 
Generalforsamling 2016 afholdes lørdag 7/5-2016, på Lyngkroen. 
 
Drøftet oprettelsen af en Jagtborg-konto på Facebook. Almindelig tilslutning til, at sædvanlig 
medlemsinformation fortsat skal gå via kanalerne almindelig post eller e-mail. En eventuel 
facebook-konto skal ikke erstatte dette, men kan anvendes til medlemmernes egne arrangementer, o.l. 
Emnet tages op til generalforsamlingen. 
 
 
6: Dato og sted for næste bestyrelsesmøde. 
 
Søndag 3/4-2016 kl. 10.00 hos Ole i Rørvig. 
 
 
Referent: Christian Hansen 


