
Referat af bestyrelsesmøde 28. Juli 2018 hos Ole 
 
Dagsorden: 

 
 
Deltagere: Torben, Aksel, Hans, Ole og Henrik 
 

A. Porsevej 12:  
Det besluttedes at formanden tager en snak med beboeren for at afslutte sagen, herunder at sikre, 
at de fliser, hvorpå hans affaldscontainer er placeret, skal ligge indenfor hans egen grund. 

B. Vejlaug i naboområdet/tilhør for Koglevej 29/Koglehusvej 4:  
Bestyrelsen vil søge at indgå en toårig aftale med det nye vejlaug gående ud på, at Koglevej 29 
fortsat betaler sit kontingent i henhold til lyst servitut, mens vi så tilbyder at betale det nye vejlaug 
500 kr om året mod at de påtager sig vedligeholdelse af den østlige ende af Hjortevænget, som 
ligger i Jagtborg. 

C. Se ovenfor 
D. Vejene: Asfaltvejene repareret som ønsket efter besigtigelsen i maj. Aftale om grusvejene m Anders 

Meldgård om vedligeholdelsen. Rabatterne slået i begge sider. Klipning af hække mv i højden er i 
gang men endnu ikke afsluttet. 
Fibia: Retablering af bevoksning mv er ikke gennemført, ejheller er plasticbånd fjernet, hvor de 
stikker op. Det besluttedes at Hans og Henrik går vejene igennem og fotograferer de værste 
tilfælde, hvorefter formanden kontakter Fibia mhp opfølgning. 
Enebærvej 1: Det besluttedes at formanden sender en mail til beboerne for at konstatere at der 
ikke er plantet bevoksning foran plankeværket og henvise til at dette er en forudsætning for det 
indgåede forlig om hegnet, som vi i modsat fald må betragte som opsagt. 
Brandfare: Hans ringer til brandtilsynet for at høre, om der er grund til at gennemgå vort område 
for at bedømme brandfaren, navnlig i forbindelse med henlagte grenbunker m.v. 



E. Grøfter og pumpestation: Stierne langs plantage og Soldalen samt grøfterne er slået. Samme langs 
Rønnbærvej men ej Koglevej. Udløbet på stranden er sandet til, men da der intet vand er i 
grøfterne afventes vand før vi opgraver på stranden. 
På pumpestationen v Hov Vig skal der skiftes dæksel fra cement til aluminium. 
Aksel foreslår rørlægning af Rønnebærvej ud for 18-22 da vejen er for smal. Sagen udsat på 
nærmere undersøgelser bl.a om indkørselsforholdene. 

F. Økonomi: 14 restanter der ryger til advokat hvis der ikke reageres på en sidst rykker snarest. Der e 
430.000 hvoraf 150.000 er reserveret til nyasfaltering af Brombærvej. 

G. Evt: Sivedræn: Opmærksomheden henledes på, at ved etablering af sivedræn skal kommunens 
tilladelse indhentes. 
Aksel deltager i møde med Odsherred kommune den 18 august. 

H. Næste møde: 30/9. Afholdes hos Ole 
 
 

 
 
 
 


