
Referat bestyrelsesmøde i Jagtborg grf, den 24 februar 2019 
 
Deltagere: Ole, Hans, Aksel, Henrik 
 

A. Godkendelse af referat: 
 Godkendt 
 

B. Vejenes tilstand (Hans): 
1) Generelt: Vejene i god stand, bump afhøvlet på Blåbærvej og Porsevej 
2) Fibia: Har sået græs, tromlet. Forventes afsluttet. Vi observerer om det kommer frem. 
3) Asfaltgennemgang til april som sædvanligt (Hans og Henrik) 
4) Enebærvej 7: Spm om jernplader ud på vej i forbindelse med nybyggeri. Hans tilser, at 
pladerne fjernes når byggeriet er afsluttet. 
5) Stormfældede træer: Klaus Kristiansen gennemgår vejen efter storm og fjerner væltede 

træer på foreningen veje. 
6) Væltet vejskilt v Koglevej: Midlertidigt opsat på nabotræ, afventer at kommunen retablerer. 
7) Stolpe m reflex v Rønnebærvej skal opsættes. Aksel og Hans følger op. 
 
C. Grøfter m.v. (Aksel) 
1) Oplysninger om grøfter og udløb til hav på hjemmesiden er forældede. Aksel opdaterer m 

nyere fotos. 
2) Den ene pumpe i pumpestationen udskiftet i 2018. Aksel følger med når næste årlige 

service af pumpestationen.  
3) Tangproblemer på stranden: Hvis det ikke skylles væk inden påske, kan vi evt. få samlet det 

sammen og tale med Odsherred kommune om at samle op og fjerne. Drøftes på næste bm, 
der er besluttet til 6. april.  

4) Pileurt: Ikke muligt at få penge til et pileurtprojekt fra kommunen, da ikke betragtet som 
projekt, med alm vedligeholdelse. 

 
D.  Økonomi, regnskab (Ole) 

1) Regnskabet ligger til revision og er under budget. 
2) Overveje forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen om at afsætte penge til 

strandrensning? 
  

E. Generalforsamlingen 18. maj 
1) Foreslå Chr. Hansen som dirigent. 
2) Indlægge i formandens beretning at bestyrelsen er utilfredse med at flere beboere ikke 

retter sig efter bestyrelsen eller servitutternes bestemmelser.   
 

F. Øvrige udeståender: 
1) Enebærvej 1. Afventer formandens tilbagemelding på næste møde. 
2) Retssag om rykkergebyr for mgl. betaling af kontingent. 

 
G. Næste møde:  

6. April kl. 10 hos Ole. 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

 


