
Referat af bestyrelsesmøde i Jagtborg Grundejerforening10.10.2020 
 
Deltagere: Aksel Hansen (formand), Ole Iversen (kasserer), Hans Thaysen, Kirsten Parbo, Kirsten 
Lindahl, og Lone Røhmann. Henrik Brade (sekretær) deltog via Face Time. 
 
Aksel bød velkommen til den nye suppleant. 
 
1. Konstituering: Til næstformand valgtes Kirsten Parbo. Sekretær: Henrik. Vejansvarlig: Hans. 
Grøfteansvarlig: Aksel. IT-ansvarlig: Ole.  Hjemmesiden behøver ikke blive opdateret løbende. 
Fremover vil vi kommunikere via Facebook og via mail. Ole tilbyder fortsat at vedligeholde 
hjemmesiden, når han træder tilbage som kasserer næste år. Medlemskommunikation via mail: 
Kirsten Parbo. 
 
2. Veje: Asfaltvejene: Der skal lægges asfalt på lunker ved Enebærvej/Rørvigvej.  
 
Bestyrelsen går ikke videre med forslag om asfalt i krydset Enebærvej/Mellemvej, da det vil betyde 
tre overgange asfalt/grus og medføre øget hastighed i krydset. Når der er asfalt ved Blåbærvej er 
det fordi det er et sving.  
 
Grusvejene: Som led i planerne for fremtidens vejbelægning vil bestyrelsen gennemføre et forsøg 
med bitumen, både nord og syd for Rørvigvej. Vejkanter: Der er fortsat mange beboere, der 
efterlader ting i rabatterne og glemmer at indklippe træer mv.  
Stier på tværs: Klaus Kristiansen vil klippe de stier, der forbinder vejene på tværs. 
 
Vejsten: Vibeke har malet vejstenene på nær to. To sten skal rettes op.  
 
Forslag om at markere brønddæksel på spor 4 fra GF blev afvist, da det er skovens ansvar. 
 
3. Grøfter: Trods megen regn fungerer grøfterne fint, næsten intet vand.  
 
Arbejdsgruppe om besigtigelse af grøfterne etableres om et par uger med relevant 
nivelleringsudstyr fra Enebærvej 29. Aksel tager initiativ.  
 
Der har været service på pumperne, hvoraf den ene skal repareres. Aksel får tilbud på reparation 
hhv udskiftning. 
 
4. Økonomi: Ole har rykket 17 restanter, hvoraf mange har betalt.  
 
Der har været ca.  
10 ejendomshandler om måneden over sommeren - langt mere end normalt. 
 
Der er 332.000 kr. i kassen, 42.000 mere end ultimo 2019.  
 
Ole undersøger evt. skift til nyt pengeinstitut. Vejfornyelserne koster 225.000 kr. per styk. (De 
180.000 nævnt på GF var ekskl. moms). Med den store kassebeholdning kan det overvejes at gå i 
gang med den første nye asfaltering. Men det kan tidligst ske til foråret.  
 
En langsigtet økonomiplan skal udarbejdes og skal drøftes på næste bestyrelsesmøde.  
 
5. Eventuelt:  Der er japansk pileurt i plantagen pga. at nogen har efterladt rødder mv. Aksel 
overvejer om vi skal slå der også i lighed med den vellykkede slåning af grøfterne. 
 
Der har været positive tilbagemeldinger på generalforsamlingen!  
 



Hvis folk ikke kan finde deres skælpæle kan de låne foreningens metaldetektor hos Hans 
Thaysen. 
 
6. Næste møde: 16, 17, 23 eller 24 januar 2021, Lone og Kirsten P undersøger mulighederne. 
 


