
Referat af bestyrelsesmøde den 25. marts 2018, i Jagtborgs Grundejerforening. 

 

Deltagere: Aksel Hansen, Christian Hansen, Hans Thaysen, Torben Sten Mortensen. 

 

Fraværende: Henrik Brade Johansen, Ole Iversen, 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 

 

Generalforsamling: Vi foreslår Torben som dirigent, vælges Torben som ny bestyrelsesformand 

foreslås Christian som dirigent for resten af generalforsamlingen. 

Fremtidigt bestyrelsesarbejde: Drøftes ved et senere møde. 

Metaldetektor: Besluttet at anskaffe en sådan, til brug for remfinding af skelpæle der er sunket under 

terræn. 

Diverse sager: Enebærvej 31, intet nyt. Porsevej 12: Tilskrevet om at vi fjerner sandvolden; ingen 

afgørelse i klagesagen fra Vejdir. Enebærvej 33, ligner midlertidig afskærmning af nyplantning mere 

end 1,75m fra skel. Enebærvej 31, intet nyt. 

Hybenvej 31/Ved Volden, vejsten, bør tilskrives. 

 

3: Vejenes tilstand v/Hans 

 

Der er nu som et forsøg lagt norske skærver i de store huller på grusvejene. 

Det er aftalt med Meldgaard, at der foretages nyt vejsyn inden sommerferien, m.h.p. yderligere 

reparationer. 

Hans og Henrik gennemgår asfaltvejene for at vurdere kommende vedligeholdelse m.v. 

Torben har kontakt til en rådgiver vedrørende asfaltveje der kan medvirkevedrørende den større 

renovering af Brombærvej. 

 

 

4: Grøfternes tilstand v/Aksel. 

 

Gennemgået de to modtagne tilbud vedrørende eventuel rørlægning af Rønnebærvej 22-24 og 

udvidelse af indkørslen til nr. 22. Aksel mener der er behov for at få opklaret visse detaljer i tilbuddene 

og beslutning udskydes derfor. 

 

Aksel har haft kontakt til Rasmus Kruse hos Kommunen, der ikke har kendskab til andre steder på 

nordkysten med udledning af regnvand i Kattegat. 

Indhenter yderligere oplysninger så vi kan følge op på generalforsamling 2017 spørgsmålet om 

forlængelse af udløb ud i Kattegat. 

 



5: Økonomi v/Ole 

 

Ole var fraværende, men forslag til budget og kontingent har været drøfte via mail og er nu indarbejdet 

i den udsendte indkaldelse til generalfors. 2018. 

 

 

6: Næste møde. 

 

Lørdag 12/5-18, kl. 08.30 på Lyngkroen. 

 

 

Referent: Christian Hansen 


