
 

Referat af bestyrelsesmøde den 26. marts 2017, i Jagtborgs Grundejerforening. 

 
Deltagere: Aksel Hansen, Christian Hansen, Hans Thaysen, Henrik Brade Johansen, Ulrik Krogh 
Holst, og Ole Iversen. 
 
Fraværende:. Vibeke Specht. 
 
 
1: Godkendelse af dagsorden, og eventuelle tillægspunkter. 
 
Dagsorden godkendt uden ekstra emner. 
 
 
2. Vejenes tilstand v/Hans 
 
Hans gennemgik status. 
Problemet med bevoksning ud over vejene er stadig i tiltagende. Se punkt 5 om beslutningsforslag til 
generalforsamling 2017. 
 
 
3. Grøfternes tilstand v/Aksel 
 
Aksel fremhævede at klimaforholdene fortsat gør det vanskeligere at finde en balance efter løvfald og 
inden frost, når grøfterne skal oprenses. Besluttet fortsat at tilstræbe den årlige oprensning af grøfterne 
efter løvfald. 
Ved oprensningen i efteråret 2017, medtages spuling af rørlagte grøfter, og oprensning af 
sandfangsbrønde. 
 
Drøftet andre GF’eres regnvandsudløb til Kattegat, herunder udløb og forlængelse af udløb ud i 
havstokken. Aksel forsøger at indhente erfaringer fra andre GF. 
 
 
4. Økonomi v/Ole 
 
Årsregnskab 2016, blev fremlagt ved sidste bestyrelsesmøde, og medio februar godkendt til 
fremsendelse til revisorer, og til godkendelse på generalforsamling 2017. 
 
Aktuelt er der ca. 50 medlemmer i kontingentrestance. 
 
Fortsat drøftelse fra sidste bestyrelsesmøde af Ole’s forskellige modeller til forslag til 
kontingentfastsættelse for 2018. Efter at have overvejet alternativerne, blev det besluttet at foreslå 
generalforsamlingen et kontingen for 2018 på 500 kr. / matrikel. 
 



 

5. Gensidig orientering, samt opfølgning og drøftelse af de løbende forretninger. 
 
Overvejelse af nyt høringssvar til Vandmyndigheden, vedrørende ansøgning om rørlægning af grøft 
over Enebærvej 29. Christian refererede fra møde med grundejerne og det modtagne skriftlige 
materiale blev gennemgået. Efter overvejelse af de forskellige aspekter blev det besluttet ikke at sende 
et nyt høringssvar der er imødekommende over for en rørlægning. 
 
Hov Vig afvandingsprojektet: Der er ikke fremkommet nyt siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
Forberedelse af generalforsamling 2017: 
Valg til de forskellige poster, alle ønsker at genopstille, bortset fra Ulrik Krogh Holst der på grund af 
andre forpligtelser ikke ser sig i stand til at fortsætte, men håber at kunne opstille igen på et senere 
tidspunkt. 
Ole organiserer en tilmeldingsprocedure særskilt for den forudgående jubilæumsbrunch, således at der 
er styr på logistik, og så ingen kommer til at gå forgæves. 
Udkast til talepapir til årsberetning gennemgået. 
Besluttet at fremsætte bestyrelsesforslag til beslutning vedrørende at genindføre den tidligere ordning 
med at GF foretager beskæring af bevoksning som stritter ud i vejrummet. Suppleres med at søge 
mandat til en indsamlingsordning for grenaffald. 
 
 
6. Næste møde. 
 
Såfremt der er behov for et ekstra bestyrelsesmøde i forlængelse af generalforsamling 2017, og dette 
ikke kan afholdes på Lyngkroen, stiller Ole sit sommerhus til rådighed. 
 
Sommermødet afholdes hos Henrik på Blåbærvej 62, lørdag 8/7-17. 
 
 
Referent: Chr. Hansen 


