
Referat af bestyrelsesmøde den 2. juli 2016, i Jagtborgs Grundejerforening. 

 
Deltagere: Aksel Hansen, Christian Hansen, Henrik Brade Johansen, Ulrik Holst Hansen, og Vibeke 
Specht. 
 
Fraværende:. Hans Thaysen, Ole Iversen. 
 
 
1: Godkendelse af dagsorden, og eventuelle tillægspunkter. 
 
Dagsorden godkendt. 
 
 
2. Konstituering af næstformand og sekretær. 
 
Aksel genvalgt som næstformand. Vibeke som sekretær. 
 
 
3. Vejenes tilstand v/Hans 
 
Grusveje er i fin stand. Asfaltveje er blevet tjekket, og entreprenør udbedrer skader, når vejret er blevet 
bedre (ingen regn). 
Skraldespandene bliver lagt ned af renovationsfirmaet, når huse ikke benyttes. Christian henvender sig 
på ny til Odsherred Forsyning. 
Der er for mange steder hvor grene m.m., hænger ud over vejrabatten. Det bør overvejes om, 
foreningen igen skal stå for beskæring. Dette overvejes til næste generalforsamling. 
Christian henvender sig til Soldalens g/f om bevoksning udover stien øst for Blåbærvej. 
Vedr. bålplads og brug af ild vil Christian undersøge reglerne og skrive ud til medlemmerne. 
Vedr. Enebærvej 1, er der nu plantet efeu op ad hegn. 
 
 
4. Grøfternes tilstand v/Aksel 
 
Grøfterne er oprenset. Grøft ved Soldalen/Blåbærvej er slået for pileurt. 
Der er slået græs som skjuler grøfter og ved pumpestationen. 
Vedr. udløb ved strand. Udløbet ligger for lavt i forhold til havoverfladen, så det er svært at holde fri. 
Der må ryddes 4-5 gange årligt. 
Aksel undersøger reetablering af elefantriste over sandfangsbrønde ved de nedgravede grøfter i 
Enebærdalen. (Er på uforkarlig vis erstattet med betondæksler). Det er vigtig, at vandet kan løbe ned. 
Aksel vil skaffe nye billeder af grøfterne til hjemmesiden. 
Vedr. udløb Kattegat må vi på sigt nok regne med, at skulle bekoste et rør ud i havet, pga stigning i 
havniveau, der allerede nu skønnes at være på 20-30cm i forhold til etableringen af udløbet i 1950’erne. 
Der skal laves nogle indledende undersøgelser, fx ved landmåler. Aksel undersøger det. 
 



5. Økonomi v/Ole 
 
Ole oplyste pr. tlf. før mødet: Ingen kontingentrestancer for 2016. 
Der er likviditetsmæssigt og budgetmæssigt et rummeligt dispositionsbeløb til vedligeholdelse af veje 
og grøfter. 
 
 
6. Gensidig orientering. 
 
Drøftet beplantningen ved hegnet ved Enebærvej 1 i forhold til det tidligere indgåede forlig. 
 
Drøftelse af igangsættelsen af ”Facebook” udsat pga Ole’s fravær. 
 
 
7. Næste møde. 
 
Næste møde bliver den 16/10-16, kl. 10, hos Christian på Rønnebærvej 18. 
 
 
Referent: Vibeke Specht 


