
Referat af bestyrelsesmøde den 21. januar 2018, i Jagtborgs Grundejerforening. 

 

Deltagere: Aksel Hansen, Christian Hansen, Hans Thaysen, Henrik Brade Johansen, Ole Iversen, og 

Torben Sten Mortensen. 

 

Fraværende: Vibeke Specht. 

 

 

1: Godkendelse af dagsorden, og eventuelle tillægspunkter. 

 

Den udsendte dagsorden blev godkendt. 

 

 

2: Gensidig orientering, samt opfølgning og drøftelse af de løbende forretninger 

 

En række nye tilfælde af nyopførte hegn blev drøftet, 

I forhold til de gældende servitutter, er der flertal for, at grundejerforeningen ikke aktivt forfølger de 

situationer, hvor et hegn er trukket tilbage fra fra vejen og forløber mellem to grunde. 

 

Trådhegn mellem Porsevej 51 og grøften/stien mod statsskoven: Sagen aer afsluttet ved konstatering af, 

at trådhegnet forløber i skel, og ikke på grundejerforeningens areal. 

 

Trådhegn mellem Enebærvej 57og grøften/stien mod statsskoven: Sagen aer afsluttet ved, at ejeren har 

flyttet hegnet tilbage på grunden. 

 

Enebærvej 1: Sagen relakseres, idet ejerne nu har fortsat opfyldelsen af forliget, ved at der er tilplantet 

træer foran hegnet. 

 

Porsevej 12, etablering af sandvold og opstilling af en stor granitsten på vejarealet. Kommunen har 

endnu ikke truffet afgørelse i sagen. 

Drøftet muligheden af om en telefonkontakt til ejeren kan løse problemet. 

 

Enebærvej 31, nyt flethegn. Fortsat ingen reaktion fra ejer på grundejerforeningens henvendelse. 

 

Hybenvej 31, hjørneafskæringen hvor Ved Volden svinger til højre op ad Hybenvej: Der er opsat en 

meget stor granitsten, der mest sandsynligt er placeret ihvertfald delvist i vejarealet. 

Ejeren tilskrives med henblik på møde på åstedet hvor det skal afklares om stenen ligger på vejarealet. 

 

Forretningsgang vedr tvister med medlemmerne v/Ole, Persondataloven v/Ole, Forberedelse af gen.fors 

2018 - alle tre punkter udsættes til næste møde. 

 

Facebookansvarlig v/Ole. Ole oplyser, at han af tidsmæssige grunde ikke har mulighed for at være 

moderator på foreningens facebook. Vi forsøger om vi kan finde en afløser i medlemskredsen. 

 

 



3: Vejenes tilstand v/Hans 

 

Hans oplyste, at der nu forsøges med en ny materialeblanding - "Klitborgblandingen" - til opfyldning af 

hullerne i grusvejene, der har været hårdt medtaget af vejrliget. 

 

Tilbud fra entreprenør på genopretning af asfaltbelægningen på Brombærvej blev gennemgået.(I alt ca. 

300.000 for hele strækningen). 

Enighed om, at ved så stort et arbejde, bør der indhentes mere end et tilbud. Ole tilbød at indhente 

yderligere tilbud. 

 

 

4: Grøfternes tilstand v/Aksel. 

 

Aksel oplyste, at grøfterne er oprenset ultimo 2017 og at der er foretaget spuling og oprensning af de 

lukkede grøfter samt sandfangsbrønde i syd. 

 

Kattegatudløbet har endnu en gang været sandet til og gravet fri. 

 

Fornyet drøftelse af muligheden for at forlænge udløbet i Kattegat.Emnet var til debat på 

generalforsamling 2017. Det fremgår af referatet: "Det aftaltes, at der undersøges mere grundigt m.h.t. 

myndighedskrav og omkostninger." Kommunen, ved Gry Annika Jensen, 59666077 kontaktes af Aksel for 

en vejledende udtalelse om hvilke myndighedskrav der skal opfyldes for at føre et rør ud i Kattegat, 

samt om Kommunen har kendskab til andre udløb. 

 

 

5: Økonomi v/Ole 

 

Forud for mødet var fremsendt årsregnskab 2017, der blev gennemgået af Ole. Årsregnskabet blev 

godkendt, og fremsendes til revisionen før forelæggelse for generalforsamling 2018. 

 

Ole foreslog, at kontingentopkrævning 2018 udsendes sammmen med indkaldelsen til 

generalforsamling 2018 medio marts. 

Oles forslag blev godkendt, således at betalingsfristen for kontingent 2018 fastsættes til 3. april. (1.og 

2. er helligdage). 

 

Forslag til generalforsamlingen til budget 2019 blev gennemgået og drøftes igen på næste møde. 

(Aksel og Hans skal have forberedt eventuelle korrektionsforslag for deres områder til næste møde). 

 

 

6: Næste møde. 

 

Søndag 25/3-18, kl. 10.00 i Rørvig, hos Hans på Porsevej. 

 

 

Referent: Christian Hansen 


