
Sidste referat godkendt uden bemærkninger

Vejenes tilstand:

Asfaltveje - Hans tager action på de veje hvor der er behov

Grusveje repareres inden påske - Anders Melgård

Væltet vejskilt Rørvigvej/Koglevej, kommunen har lovet at tage action. Hans 
følger op.

Stolper ved grøft Rønnebærvej sat op (gør opmærksom på at der er grøfter)

Grøfter:

Udløb til Kattegat er renset op.

Enebærvej 29: Rør lukket af på grund af grus i grøften ved indkørsel. Net 
opsat ved rør i forbindelse med ejers rørlægning af grøft på grund (se tidligere 
referater for yderligere info)  - flow i grundejerforeningens grøfter lukket af. 
Aksel følger op og kontakter ejer af nr. 29

Pumpestation: GSM Alarm gået (fejlalarm) - alarmen udskiftet under garanti.

Tilkørsel til pumpestation udbedes da entreprenør har/kan få problemer med at
komme hen til pumpen.

Grøfteoprensning for 2018: Ny regning for 2018 fremkommet 29.3 - anføres 
som bemærkning til regnskab? Revisorer kontaktes. Underskud i 2018 bliver 
ca. 25000

Bekæmpelse af invasive arter: Pileurt , Rynket rose (hybenrose) - husk 
bekæmpelse

Strand: Kommunen renser ikke stranden mere. Der ligger meget tang 
(bremmer). Bør grundejerforeningen tage action? Tages op på 
generalforsamlingen under eventuelt

2 bænke opsættes for enden af spor 2 og 3 (Kattegatsiden) og 2 bænke 
opsættes mod syd -> AH taler med KV

Skov: Skilte om brandfare købes med henblik på opsætning af skilte mod 
plantagen (på røde stolper). Ansvarlig :OI 



Økonomi: 

Regnskab godkendt af vores revisorer, ekstra regning vedr. grøfteoprensning 
for 2018 som bemærkning til regnskab?

26 udeståender kontingentbetalinger for 2019

Mellemvej 28: Rykkergebyrer ikke betalt for 2018.Ejer mener ikke at have 
modtaget opkrævning og rykkere og nægter derfor at betale. Retssag mod ejer 
berammet til 28. maj.

Mulighed for betalingsservice fra 2020.

Generalforsamling indkaldelse:

Dirigent: Bestyrelsen foreslår Christian Hansen ; Referent: Henrik Brade

Regnskab: NB: vedr. regning vedr. grøfter Action OI

Indkomne forslag: Ingen

Omk. dækning: OI kontakter Christian

Budget og kontingent 2020: Se bilag (datoer skal rettes) kontingent forslag  
600,-

Valg: OI ok, AH ok, PK kontaktes om genopstilling - TS kontakter, Lone R 
kontaktes -AH kontakter

Eventuelt: Aksel viser billeder Bøger om jagtborg til udlevering 

Eventuelt:

Enebærvej nr. 1: Hvad gør vi? Forlig overholdes ikke. Formanden følger op.

Ejendomsforspørgsler: Vi har oplevet en stigning i antallet af forespørgsler. 
Oplæg til side på jagtborg.dk . Action: OI

Nye email adresser for veje & grøfter: veje@jagtborg.dk (Hans) og Grøfter: 
grofter@jagtborg.dk (Aksel) - hjemmeside opdateres.

Næste bestyrelsesmøde: Efter generalforsamling 18. maj kl. 14 på 
Rørvigcentret. Bestyrelsen mødes kl. 13 mhp opstilling

Bilag':
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