
 

 

Bestyrelsesmøde søndag den 10. juli 2022 kl 10.00 
Mødet fandt sted hos Aksel, Blåbærvej 56. 
 
Til stede: Aksel, Søren, KirstenP, Leif, Hans, KirstenR, Lone og KirstenL. 
 
 

Dagsorden og referat 
 
1.   Godkendelse af referat af 26. marts 2022 

a. Referatet er godkendt 
 
2.   Veje ved Leif & Hans 

b. Vi er meget tilfreds med udførelsen af asfaltarbejdet på Brombærvej. 
c. Der skal evt. udføres en efterfyldning af gruset i vejsiden. 
d. Ud mod Rørvigvej er det grundejernes eget ansvar at klippe. 

 
3.   Grøfter ved Aksel 

e. Pumpestationen har givet ekstra udgifter ud over det budgetterede og 
der kan forventes, at der kommer flere. Det udskydes til 2023, hvis det 
er muligt.  

f. Tranebærvej 28 har gjort opmærksom på, at der er et dræn under det 
nybyggede hus på Tranebærvej 34. Det undersøges nærmere af Leif, 
KirstenP og Aksel.  

 
4.   Økonomi ved Søren 

a. Der mangler omkring 26 kontingentbetalinger. 
På grund af de store udgifter til asfaltering af Brombærvej samt til 
pumpestationen er økonomien lidt presset. Derfor kun nødvendige 
udgifter resten af året.                                                                                                                    

 
5.   Lokalplan / vejskilte 

a. Hvis der skal sættes parkeringsskilte op på de fire veje: Brombærvej, 
Hybenvej, Hindbærvej og Koglevej - skal Jagtborg selv betale udgiften. 
Vi afventer og ser, om der er behov for skiltene. Tages op på 
generalforsamlingen 2023. 

 
6.   Memberlink / Fb ved KirstenP  

a. Vi påtænker et gebyr på 100 kr til medlemmer, der ikke har e-mail og 
som derfor skal have meddelelser med PostNord. Tages op på 
generalforsamlingen 2023. 

b. Bestyrelsen er enige om, at Jagtborgs Facebook-side kun bruges til 
faktaoplysninger vedr. grundejerforeningen. Andre ting kan lægges på: 
“For os, der bor i Nykøbing Sjælland og omegn” eller/og “For os i 
Rørvig og omegn”. 
 



 

 

 
 
7.   Rækværk Enebærvej 62   

a. Bestyrelsen er enige om ikke at påtale rækværket på Enebærvej 62. 
Der er opført mange rækværk gennem tiden. Foreningen kan/skal ikke 
kontrollere, om tinglyste servitutter overholdes, da vi ikke har påtaleret. 
 

b. På Jagtborgs hjemmeside skal det understreges, at grundejerne skal 
være opmærksom på reglerne omkring hegn og rækværk. 

 
8.   Eventuelt 

a. FSNR: Bestyrelsen vedtog, at vi melder os ind igen. Prisen er 5 kr pr. 
medlem. 

b. Vi lægger et link på hjemmesiden til TrygFonden mht. hjertestarter. 
 
9.   Frokost på restaurant Nokken (med ledsager) 
 
10. Næste møde: Der er ikke aftalt ny mødedato. Næste møde bliver efter 

behov. 
 
Referent: Kirsten R 


