
Referat fra ordinær generalforsamling i Jagtborgs Grundejerforening 
afholdt 18. Maj 2019 i Rørvig Centret 
 
Ca. 65 deltagere, repræsenterende 38 parceller. 
 
DAGSORDEN 
 
Pkt. 1. Valg af dirigent:  
Peter Hansen valgtes og konstaterede at GF var lovligt indkaldt. 
 
Pkt.2. Valg af stemmetællere: Udsat til evt. behov. 
 
Pkt.3. Formandens beretning.  
Torben forelagde bestyrelsens beretning, som er lagt på hjemmesiden. Flg emner blev berørt: Japansk 
pileurt, evt rydning af tang på forstranden. Ny pumpe på pumpestation virker godt. Henstille til 
langsom kørsel på grusvejene efter ny grusning. Fibias fibernetudgravninger er blevet retableret. 
Bekymring over at de ret mange restanter er stærkt arbejdskrævende for kassereren. Evt oprettelse af 
Facebook-gruppe hvor beboerne kan udveksle oplysninger, ting og sager man har til overs m.v. 
 
Diskussion af beretningen:  
PILEURT: Der var forslag om, at foreningen beskærer pileurt i grøfterne mere hyppigt end de to årlige 
gange nu. Det vil bestyrelsen overveje.Pileurt: Blåbv 62 og 42: Vil bestyrelsen fortsat slå pileurt i 
grøfterne.  
STRANDRENSNING: Overvejende tilslutning til at vi får samlet tang på forstranden sammen, såfremt 
skov- og naturstyrelsen eller kommunen indvilger i at køre det bort. 
PUMPESTATION: Der blev spurgt til hvorfor hele grf skal betale for pumperne mod Hov Vig, som 
især kommer de nærmeste veje til gode. Der blev svaret fra anden side, at de dels afvander et stort 
område, dels at vi er solidariske indenfor foreningens område. Grf har ansvar for 4,8 km grøfter, som 
fungerer efter hensigten. 
VEJE: Der blev udtrykt utilfredshed med måden grusvejene blev udbedret på på Brombærvej, mens et 
stort flertal var godt tilfredse. For at reducere støvmængden vil bestyrelsen drøfte mulighederne for 
støvbinding med entreprenøren. 
Pga dårlige oversigtsforhold ved udkørslerne til Rørvigvej opfordres de pågældende grundejere til at 
beskære eller nedklippe buske og grene, der tager udsynet. 
Bestyrelsen blev opfordret til at opmale vejsten, hvor dette måtte være påkrævet. Det vil bestyrelsen 
drage omsorg for.  
KOMMUNIKATION: Der var bred tilslutning til forslaget om at oprette en Jagtborg FB-gruppe for 
medlemmerne. Bestyrelsen blev opfordret til atter at undersøge mulighederne for tilslutning til PBS for 
at formindske restancer. 
 
Pkt. 4. Forelæggelse af regnskab: I kassererens fravær forelagde formanden regnskabet, som 
godkendtes. 
 
Pkt. 5. Indkomne forslag: Der var ikke kommet forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen. 



 
Pkt. 6. - A) Bestyrelsen foreslog at fortsætte med den hidtidige omkostningsdækning på 3.850 kr til 
formand og kasserer. Det godkendtes. 
Pkt. 6. - B) Bestyrelsen forslag e mindre omkostningsdækning til den vej og den grøfteansvarlige i 
bestyrelsen på 1.450 kr pr år. Det godkendtes. 
 
Pkt.7. Fastsætttelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 600 kr pr parcel pr år. 
Dette godkendtes. 
 
Pkt.8. Valg 
Ole Iversen og Aksel Hansen var på valg og blev genvalgt for en toårs periode. 
Som nye suppleanter valgtes Lone Røhmann, Blåbærvej 49 og Kirsten Parbo, Enebærvej 33.  
 
Revisorer: Genvalg til Kirsten Lindahl og Søren Heegård samt Finn Ihlemann som revisorsuppleant 
 
Evt: Referatet udlægges på foreningens hjemmeside. 
 
Næste års generalforsamling bliver den 10.05.2020 kl. 10 i Rørvigcentret. 
 
Referent Henrik Brade, Blåbærvej 62 
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