
 

Referat af bestyrelsesmøde den 29. januar 2017, i Jagtborgs Grundejerforening. 

 
Deltagere: Aksel Hansen, Christian Hansen, Hans Thaysen, Henrik Brade Johansen og  
Ole Iversen. 
 
Fraværende:. Ulrik Holst Hansen og Vibeke Specht 
 
1: Godkendelse af dagsorden, og eventuelle tillægspunkter. 
 
Dagsorden godkendt. 
 
2. Vejenes tilstand v/Hans 
 
Der er lappet huller på grusvejene Hybenvej og Rønnebærvej. 
 
3. Grøfternes tilstand v/Aksel 
 
Grøfterne fremstår fint fortsat fint efter den årlige oprensning i efteråret. Der er væsentlig mindre vand 
i grøfterne end sædvanligt, grundet ringe nedbørsmængder. 
Langs plantagen i nord og på stien ved Soldalen er der slået græs. 
Vi fortsætter i 2017 med Søren Christensen, Rørvig, som entreprenør på grøfteoprensning. 
 
Udløbet ved Kattegat er igen oprenset, og der er flyttet store mængder sand. 
Aksel har sammen med entreprenøren foretaget opmåling af niveuaer ved udløbsbrønden på 
Kattegatstranden. Se bilag. 
 
 
4. Økonomi v/Ole 
 
Ole gennemgik det udarbejdede regnskab for 2016, der viser et driftsoverskud på 103,9t, og en 
egenkapital på 339,8t. 
Ikke alle havde haft lejlighed til at forberede sig på regnskabet, hvorfor der blev aftalt en kort frist til 
5/2-17 med yderligere spørgsmål/kommentarer til regnskabet, hvorefter det er at anse som godkendt af 
bestyrelsen og kan fremsendes til behandling hos revisorerne. 
 
Betalingsfristen for kontingent 2017, blev fastsat til 1. marts. 
 
Ole fremlagde forskellige modeller for budget og kontingent 2018. Ved et uændret udgiftsniveau på 
250t/år, er det med den nuværende egenkapital muligt at fastsætte kontingent 2018 til 0 kr. og alligevel 
have en egenkapital på ca. 80-100t. Der kan også vælges en model hvor der fastsættes et kontingent på 
normalbeløbet 600 kr. med henblik på henlæggelser til dyre ting som niveauforbedring og forlængelse 
af udløbet i Kattegat. Endelig kan forskellige mellemformer tænkes. 
Forslagene er taget til overvejelse og oplæg til generalforsamlingen besluttes på marts-mødet. 
 
 



 

5. Gensidig orientering. 
 
Generalforsamling lørdag 13/5-17 på Lyngkroen kl. 10.30-12.00. I anledning af foreningens 75-års 
jubilæum, indbydes medlemmerne til forudgående brunch kl. 09.00-10.30. Der blev valgt 
brunch-arrangement for 140 personer til 159/kuvert. Praktik om tilmelding til brunch tages med i 
indkaldelsen. 
 
Ole aktiverer en foreningsprofil på Facebook og fungerer som moderator. Facebook er tænkt som et 
internt forum for medlemmerne, og erstatter ikke sædvanlig kommunikation fra bestyrelsen til 
medlemmerne. Ole forfatter noget info-tekst til maillisten. 
 
Vandmyndigheden i Odsherred Kommune har haft en ansøgning fra et medlem om rørlægning af grøft 
til høring hos en lang række parter, herunder Jagtborgs Grundejerforening. Idet den pågældende grøft 
ikke i forvejen ligger i forlængelse af allerede rørlagte vandløb, har foreningen udtalt sig imod dette. 
 
Hov Vig afvandingsprojektet: To af Odsherred Kommunes miljøteknikere/sagsbehandlere har været på 
besøg ved pumpestationen. Ved besøget blev der foretaget besigtigelse af anlægget og Kommunens 
kortmateriale blev gennemgået, således at der kan træffes afgørelse i sagen på et korrekt faktuelt 
grundlag. Kommunens folk oplyste, at der formentlig vil komme en ny delvis høringsrunde for de der 
har indgivet høringssvar. 
 
6. Næste møde. 
 
Næste møde bliver søndag den 26/3-17, kl. 11.00, hos Hans på Porsevej i Rørvig. 
 
Referent: Chr. Hansen 


