
Referat af bestyrelsesmøde i Jagtborg grf d. 7/3 2021 Referent Henrik.

Deltagere: Aksel, Hans, Kirsten P og Lone samt Henrik (referent) via Teams. Ole på telefon under 
pkt. 7.

1. Godkendelse af referat af sidste møde (10/10/2020): Referatet godkendt. Det aftaltes, at 
referenten sikrer, at det endelige referat bliver lagt op på hjemmesiden, når bestyrelsen har godkendt
det efter en høringsrunde. Ydermere, at generalforsamlingsreferatet rundsendes til de medlemmer, 
der ikke har adgang til at modtage det pr mail efter at det har været slået op på JGFs hjemmeside.
2. Vejene: a) Der har været indlæg på facebooksiden om vejenes tilstand syd for Rørvigvej. Rørvig 
Vandværk har anlægsarbejder langs vejene og en større retablering må afvente at de bliver færdige, 
antageligt til maj. For nærværende udbedres de værste huller.b) Hans har indhentet tilbud på 
nyasfaltering af Brombærvej. Det kan ske på tre niveauer til priser fra 212.000 kr til 430.000 kr. 
Bestyrelsen var mest stemt for en mellemløsning, der indebærer udlægning og bære- og slidlag 
samtidig til ca 312.000 kr og besluttede at bestille opgaven udført til september, når det største 
feriepres er overstået. Da kontingentforhøjelsen fra 600 til 1000 kr var begrundet i behovet for 
nyasfalteringer skønnede bestyrelsen ikke, at der er behov for en ny generalforsamlingsbeslutning 
før arbejdet kan iværksættes. Tilbuddet blev rundsendt til hele bestyrelsen. Har Hans ikke modtaget 
kommentarer senest mandag den 15 bestiller han opgaven udført.
3. Grøfterne:a) Aksel oplyste, at grøfterne har fungeret efter hensigten denne vinter, stort set uden 
isdannelse, hvilket betyder, at vandet har kunnet løbe igennem, incl til udløbet til Kattegat. Det 
skyldes nok bl.a. den grundige oprensning, der fandt sted i 2020. Vores to pumper er næsten nye og 
har været på hårdt arbejde i denne vinter men klaret opgaven fint.b) Flere grundejere ønsker at 
kunne føre dræn til grøfterne. Kommunen vil høre JGF og giver kun tilladelse, hvis JGF er enig. Vi 
støtter dette i det omfang det ikke kræver udvidelser af grøfterne, foreløbig i en prøveperiode (se 
pkt. 7 Generalforsamling).
4. NY kasserer:Aksel oplyste, at Søren Heegård er villig til at indtræde som kasserer såfremt 
kontingentadministrationen udlægges til professionelt firma. Det kan betyde at honoreringen af 
kassereren bør nedsættes. Kirsten P overtager ansvaret for medlemskartoteket. Det besluttedes at 
afholde møde mellem Aksel, Kirsten P, Søren H og Ole snarest til at afklare opgaverne, herunder 
også mulighederne for at få fornyet og forenkletJGFs hjemmeside.Kirsten P påtog sig at indhente 
tilbud på en fornyelse og forenkling af vores Facebookside.
5. Lokalplan for Jagtborg?Henrik havde rejst spm om vi skal tage initiativ til at skitsere rammerne 
for en lokalplan for vores område med særlig henblik på at forhindre mammutsommerhuse til 
evindelig udlejning. Bestyrelsen tilsluttede sig tanken og Henrik vil kontakte Odsherred kommune 
for at sondere terrænet for en sådan plan.
6. ØkonomiOle havde udsendt regnskab for 2020 som nogenlunde ramte budgettet. For 2021 regnes
med forøgede indtægter pga kontingentforhøjelsen. Budgettet vil blive justeret forud for 
generalforsamlingen når asfalteringsarbejderne er fastlagte.Tidligere beslutning om at undersøge 
fordele ved at skifte bank afventer en ny kasserer. Ellers ingen kommentarer.
7. Generalforsamlingen:Fortsat fastsat til 15 maj. Evt. ændret dato afventer covid-situationen. Der 
er ikke indkommet forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen vil fremlægge forslag om at 
godkende at dræn fra private grunde kan fremføres til JGFs grøfter i foreløbig en fem-års 
periode.PÅ valg er Kirsten P og Ole, kassereren. Kirsten genopstiller og der kommer ny kasserer. 
Ole vil gerne indtræde som revisor.
8. Evt:Intet at bemærke
9. Næste bestyrelsesmøde:25. April kl. 10 hos Kirsten P, Enebærvej 33
◦ 


