SAGT
Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm

REFERAT AF REPRESENTANTSKABSMØDE 2013
Afholdt d. 15. april 2013
I Stadionrestauranten, Sollentuna allé 1-3, 2650 Hvidovre
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Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse og godkendelse af regnskab – v/kassereren
Indkomne forslag jfr. Paragraf 4 stk. 7.
Forelæggelse og godkendelse af budget herunder fastsættelse af
kontingent og rykkergebyr
Valg til bestyrelsen
A. Formand Doris Nellemann Stilhoff-vakant
B. Best.medlem Fritz Løvschall - vakant
C. Best.medlem Hanne Holdt Hansen – vakant
D. Best. supp. Leila Møller
E. Revisor Robert Ludvigsen
F. Revisor suppleant Poul Jegsen Schmidt
Eventuelt

Kassereren, Kirsten Laage-Petersen (KLP), åbnede mødet med at byde velkommen og
beklage, at formanden, Doris Nellemann Stilhoff, var fraværende på grund af sygdom.
Ad pkt. 1. Valg af dirigent.
På bestyrelsens vegne foreslog KLP Robert Ludvigsen som dirigent – han blev valgt med
applaus.
Robert Ludvigsen konstaterede at repræsentantskabet var lovligt indkaldt og oplyste, at
der var 46 fremmødte, hvoraf der var 32 stemmeberettigede.
Han gav herefter ordet til KLP.
Ad pkt. 2. Bestyrelsens beretning v/ Kirsten Laage-Petersen

På repræsentantskabsmødet 2012 blev kasserer Kirsten Laage-Petersen og
medlem Peter Post Hansen genvalgt. Tilsvarende blev suppleant Leila Møller,
revisor Robert Ludvigsen og revisorsuppleant Poul Jegsen Schmidt.
Foruden disse bestod bestyrelsen af formand Doris Nellemann Stilhoff, sekretær
Fritz Løvschall og medlem Hanne Holdt Hansen.
SAGTs bestyrelse har i 2012 afholdt 8 bestyrelsesmøder, 1 konference, 1
repræsentantskabsmøde, 4 møder med KSO (koordinationtionsudvalget for
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sammenslutninger af fritidshusejere i Odsherred kommune), 4 SOL-møder som er
Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere med Odsherred Kommune og 2
møder med Odsherreds Forsyning (OF).
Som tidligere nævnt, drøfter man på KSO møderne de emner hver af de gamle
sammenslutning ønsker taget op på møderne med Odsherred Kommune samt
Odsherred Forsyning.
På sidste års repræsentantskabsmøde havde vi fået spildevandsingeniør Alf
Thomassen fra Odsherred Forsyning til at holde et foredrag om etablering af
kloakker i sommerhusområderne. Det var et godt og informativt indlæg – måske
nok lidt for langt.
Desværre har bestyrelsen i 2012 været noget handicappet, idet både Doris og
Fritz har haft forfald til næsten alle vore møder på grund af alvorlig sygdom.
Sidstnævnte måtte vi desværre tage afsked med i januar 2013 da han afgik ved
døden. Han efterlader sig et stort hul i bestyrelsen. Han var altid velforberedt, gik
altid i dybden af problemerne og han var en dygtig debattør. Fritz var meget
afholdt af os alle og en savnet person.
Beredskab / ambulancetjeneste – sidste år kunne vi jo glæde os over at vores
indædte kamp, mundede ud i at lægehelikoptertjenesten blev forlænget i 2 år. Nu
kan vi jo så glæde os over at den er blevet en permanent tjeneste fra 2013.
Den 8. marts kunne vi således læse i Nordvestnyt, at regering med støtte fra
enhedslisten har aftalt at giver 50 mill. til region Sjællands akuthelikopter så den
bliver døgnbetjent fra 2014.
Selv om det er trist når den skal i brug, så er det et rigtig godt supplement til
ambulance-tjenesten og en tjeneste der giver yderligere tryghed.
Husk stadig på, at sommerhusejere/-gæster kan anvende Sundhedscenteret til
bl.a. genoptræning /færdigbehandling – det kræver blot en henvisning fra
egen læge.
Fællesmøde med grundejere – Det årlige møde med sommerhusejere i august
synes at være en succes, og selv om der sidste år var ønske fra et enkelte
kommunalbestyrelsesmedlem, om at ændre på formen er det besluttet - på
anbefaling af SAGT/KSO, at fortsætte med eet stormøde– dette fordi vi forudser,
at flere mindre møder vil blive halvdårlige informationsmøder med manglende
deltagelse fra kommunal side.
Mødet for 2013 er planlagt til den 10. august
Ny lovgivning om private fællesveje
Der foreligger et lovudkast dateret 28. august 2012. Det drejer sig om bilag 416,
TRU, Alm. del 2011/2012. Men af ukendte årsager er det endnu ikke fremsat i
Folketinget. Udkastet indeholder en bestemmelse om, hvis 2/3 af grundejerne
(dog målt som ”fordelingsbyrde”) ønsker deres veje vedligeholdt, så kan disse
2/3 med bindende virkning for den sidste trediedel beslutte en sådan
vedligeholdelse. Hvis bestemmelsen gennemføres, kan en række
grundejerforeninger formentlig få et lettere liv med hensyn til vejvedligehold. Det
afgørende er jo, om det offentlige system fremover vil bidrage til, at regningerne
bliver betalt af de enkelte grundejere.
Idrætstilbud om sommeren – sidste år havde Odsherred Kommune udbredt
ønsket om at inddrage sommerhusfolk i forskellige idrætstiltag. Vi gav
opfordringen videre på sidst repræsentantskabsmøde, og stillede os gerne om
modtager af eventuelle forslag samt ønske om at være aktiv deltagelse.
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Vi må konstatere, at ingen har meldt sig som interesserede, og at emnet nok ikke
har interesse for sommerhusfolket – eller måske har vi nok i at være aktive i
hjemkommunen.
Mobil-/datanet – desværre er det ikke blevet bedre siden sidste år, men der
sker dog alligevel noget på området. Kommunen har haft møder med
teleselskaberne og der har været stor aktivitet i forbindelse med de ansvarlige
folketingsmedlemmer.
Det har udmøntet sig i, at der ultimo februar var et forslag om lettere adgang til
etablering af master til 1.behandling i folketinget.
Forslaget går ud på, at der ikke længere skal søges om landzonetilladelse til
rejsning af en mast, og at der kan sættes antenner op på siloer og høje skorstene
samt at man kan etablere udvidelser på eksisterende master.
Er man interesseret i at se hvor der er, og hvor der planlægges nye master, kan
man finde et oversigtskort på www.mastedatabasen.dk
Renovation – der er kommet nye åbningstider på genbrugspladserne. Generelt
er der åbent dagligt mellem 7 og 16 – lørdag/søndage mellem 10 og 16. Søndage
dog kun fra og med 1. påskedag til og med uge 42. Stationen i Odden Havneby
har begrænset åbningstid i perioden 1. november til 31. marts – det kan alt
sammen ses i ”Den lille Grønne” side 11.
Husk ikke at anvende sorte sække – hele ”sendingen” vil blive afvist hvis
der blot er 1 sort sæk.
Grundtakst for dagrenovation for sommerhuse: 1.844 kr. – ekstra sække 40 kr.
På genbrugsstationen i Hønsinge vil man bygge en rampe, som man kan køre op
over. Det vil lette grundejeren når man skal af med affaldet – det kan kastes ned
frem for at bæres op.
Politi / indbrud – sidste år hørte vi om tilfælde, hvor politiet ved opkald
meddelte: ”vi kommer ikke i sommerhusområderne” – det gik vi i gang med at
undersøge, om hvorvidt det er tilfældet, men har ikke kunne få dokumentation
for rigtigheden – ikke at vi ikke tror på oplysningen.
Vores vicepolitikommissær Søren Højsgaard havde jo ellers bedt os ringe når vi
så noget ”unormalt”. Måske har ovennævnte ringet 114 og ikke direkte til de
numre vi fik oplyst.
114 er jo til vagtcentralen, hvor vi fik direkte numre, så brug dem og giv os gerne
et praj hvis der bliver svaret – vi kommer ikke i sommerhusområderne.
Ring til vicepolitikommissær Søren Højsgaard på telefon 2510 7629 eller
mail sho011@politi.dk
Der har dog også været positive oplevelser - i februar så vaks kvindelig
sommerhusejer 3 indbrudstyve i sit område. Hurtigt fik hun kontakt til politiet og
tyvene blev anholdt.
På Overby Lyng kontaktede man Søren Højsgaard om en varebil der ”snusede”
rundt i området. Straks kom politiet ud og undersøgte sagen – det viste sig, at en
grundejer havde udlejet sit sommerhus for en 3 måneders periode til
udenlandske håndværkere. Politiet holder dog stadig øje med området.
Politiet oplyser at der er styrtdyk i indbrudstallene. De melder om 79 indbrud i
sommerhusene (1. jan – 3. marts) hvilket er 58 færre indbrud i forhold til samme
periode sidste år. Dog er der pt. en stigning af indbrud på Sjællands Odde, og
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Vicepolitikommisær Søren Højsgaard beder os holde særligt øje i de områder og
kontakte ham hvis man ser unormal aktivitet. Tyvene på Sjællands Odde begår
desværre også hærværk og har i enkelte tilfælde sat ild til huset.
Kloakering – på sidste møde med Odsherred Forsyning var man nået til et
punkt, hvor der skulle kloakeres i meget sandrige arealer. Det betød, at det
besværliggjorde gravearbejdet samtidig med det forøgede omkostningerne. Man
har derfor været på ”udkig” efter andre og lettere metoder, så som at man vil
forsøge sig med at ”skyde” slangerne ind. Det skulle gøre arbejdet lettere og
hurtigere – måske også billigere. Det er en ny metode, som man efter første
forsøg vil evaluere med henblik på at gå over til den metode. Der bliver dog
foretaget opmålinger og grundvandspejlinger i 2013.
Efter planerne skulle Hønsinge og Vig Lyng påbegynde kloakeringen i 2013. Det
er udsat til 2014 / 15 – de involverede grundejere har fået / vil få brev direkte.
På mødet med OF i marts måned, fik vi orientering om, at tidsplanen ikke holder.
Man har valgt fremover kun at planlægger for en periode på 10-12 år. Herefter
”kun” 20erne / 30erne.
Siden da har borgmester Thomas Adelskov udtalt, at kommunen sammen med
andre kommuner vil gå til domstolene og anlægge retssag mod staten – nærmere
bestemt Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Man håber at få omstødt sekretariatets beslutning og beregning af, hvor meget
kommunen skal betale i vejbidrag for afvanding af spildevand fra offentlig vej.
Man betragter det som en urimelighed at kommunen pålægges en ”dummebøde”
på ca. 5,3 mil. kr.
Som Thomas Adelskov udtaler: ”vi vil ikke betale 4 mill. kr. i dummebøde fordi
det regner på en grusvej, når vi følger regeringens vandmiljøhandlingsplan og
kloakerer vores sommerhusområder. Der er forskel på regnvand der løber ud i
grøften fra en grusvej i et sommerhusområde, og så regnvand der ender i
kloakken på H. C. Andersens Boulevard i København”.
Efter mødet har vi fået underretning om, at fordi kommunen sammen med andre
sommerhuskommuner vil lægge sag an mod staten, har man ”skrinlagt” hele
kloakeringsplanen indtil der er fundet en løsning. Kommunaldirektør Torben
Greve var dog fortrøstningsfuld, han mente man fandt en løsning inden en
retssag tog sin begyndelse.
Generelt er det dog stadig sådan, at foreningerne / medlemmerne indbydes til
orienteringsmøde inden et kloakeringsarbejde går i gang.
Husk det er en god ide at gennemfotografere vejene på forhånd som
dokumentation hvis det skulle blive nødvendigt.
Den ”gamle” oversigt over tidsplanerne for kloakering findes ikke længere på OF’s
hjemmeside. Nu kan man finde oplysningerne på www.netkort.odsherred.dk klik
på ”kloakering sommerhuse – forventet årstal” i spalten til venstre. klik herefter
på ”info (I)” i den overliggende bjælke derefter på dit område. der vil så komme
følgende oplysning: eks. Område Tengslemark Lyng – år 2015.
denne side er lettere at overskue, end det man kan finde under Odsherred
Forsyning.
Det er fortsat Kirsten Laage der deltager i disse møder for SAGT, Hans Glendrup
for Dragsholm og Lennart Berendt for Nyk./Rørvig. Fra Odsherred Forsyning
deltager Erik Christensen og fra Kommunen Peter Kvarts.
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Vi kan gentage, at de vedtagne regulativer for både samletanke og
bundfældningstanke findes på www.odsherredforsyning.dk under fanebladet
”Tømning”.
Odsherred Forsyning melder om brud/huller i ledningsnettet i sommerhusområdet
ved Nykøbing. Vi kan kun anbefale, at man selv holder et vågent øje med evt.
brud i ens eget område. Er det hos én selv, kan man sikkert se det på måleren,
ellers kan man muligvis se det ved, at der opstår fugtige områder hvor der
normalt ikke er sådanne.
Der meldes desuden om højere takster for spildevand og tømninger i 2013.
Vandafledningsbidraget stiger med 5 kr. pr. m3 til 45 kr. pr. m3 inkl. moms.
Tømningsbidraget stiger med 30 kr. for sommerhusbeboelser = 330 kr. – Der
tømmes hvert 3.år.
Vi har hørt om en grundejer der er i tvivl om, hvorvidt han skal etablere en
bundfældningstank på nuværende tidspunkt eller om han skal vente med at tage
et nyt badeværelse i brug til der er blevet kloakeret. Der er jo mange penge i spil.
Spørgsmålet er ikke let at svare på. Skal der kloakeres om 1 – 2 år, så er det jo
mange penge at investere i nedgravning af en tank. På den anden side er
tidshorisonten uvis, og man får jo 10 års dispensation til tilslutning, til kloaknettet
hvis man har en ny tank.
Der blev givet udtryk for, at tidshorisonten sikkert er længere end
omtalt, da kommunen endnu ikke har erhvervet jord til det nye
rensningsanlæg ved Højby.
Brugerrepræsentation i forsyningsselskabernes bestyrelser - Regelsættet
er nu udsendt fra ministeriet. Og det betyder følgende for Odsherred Forsyning
A/S (OF):Der skal vælges to – og i alt kun to - brugerrepræsentanter i to af OF's
5 selskaber. Det drejer sig om de to ”vandselskaber”: Odsherred Vand A/S, som
levere vand til et område i Nykøbing - Egebjerg. Det drejer sig om 3.000
sommerhuse og 2.300 fastboende. Det andet selskab er Odsherred Kloakering
A/S, som omfatter alle kloakerede huse – herunder 4.000 sommerhuse.
KSO finder det meget relevant at arbejde for, at der kan komme sommerhusejere
ind i bestyrelserne.
Valget finder sted i løbet af det sene efterår 2013. Valgreglerne er ikke besluttet
endnu, men det må forventes, at de stemmeberettigede selv må tage et initiativ
for at kunne stemme, idet der ikke vil blive udsendt breve til de enkelte aftagere
af ydelserne.
Af lidt uforklarlige årsager, er Odsherred Tømning A/S ikke omfattet af ordningen.
Det er jo ellers det selskab, som betjener langt den største part af de 26.000
sommerhuse.
KSO vil formentlig søge at få opstillet to kandidater, som har solid forudsætning
for at kunne gøre en indsats i bestyrelserne. Det kan bestemt ikke udelukkes at
andre sommerhusejere stiller op, idet der formentlig alene kræves 10 stillere – og
enhver borger i Danmark er valgbar.
Vi opfordrer vi grundejerforeningerne til at nævne denne sag for deres
medlemmer.
Skorstensfejning – har været et stort emne i 2012. SAGT er orienteret om, at
der ”vist” ikke altid bliver fejet skorsten. I hvert fald er det svært for
sommerhusejeren at kontrollere, om skorstensfejeren har været der, da han ikke
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altid husker at lægge en seddel. Måske er det visse steder umuligt at lægge en
seddel, hvis der mangler en postkasse. Andre steder blev der lagt seddel også
selv om der ikke fandtes skorsten på huset. Det ”lugter” af, at man får børn til at
dele sedlerne ud. Det sidste fik vi belyst på et møde med skorstensfejermestrene
her den 4. april. En af hans ansatte havde en ny elev med, og denne ville
helgardere sig, så han satte x ved alle punkter og lagde sedlen i alle postkasser.
Under alle omstændigheder er det vigtigt at man tjekker enten i pejsen eller i
røglemmen, om der er sodaffald – det betyder som regel at han har været der.
Det er desuden meget vigtigt at alle sodrester fjernes, da de ellers kan være
årsag til skorstensbrand.
Gennem det sidste år har der været adskillige skorstensbrande i
sommerhusområderne.
Vi har undersøgt ved et enkelt forsikringsselskab, hvorledes man som grundejer
står i forhold til forsikring i tilfælde af skorstensbrand, og man f.eks. ikke ved om
skorstenen er renset, fordi – der er ikke lagt en seddel – sedlen er bortkommet man har selv foretaget den indvendige rensning. Svaret var temmelig vævet citat
Der er som udgangspunkt dækning, men da man ikke følger gældende regler og
ikke vedligeholder, kan der være tale om at det er uagtsomt, og derfor ingen eller
nedsat dækning, men det kommer an på en konkret vurdering. Men hvis det er
en gang det smutter så skulle det ikke have nogen betydning.
Da forsikringsselskaber sjældent giver ved dørene, må et sådant svar give
anledning til at tro man får afslag.
Som nævnt sidste år, ønskede vi et møde med skorstensfejermestrene. Det har
været afholdt, og vi har indtil flere gange haft det på dagsordenen til SOLmøderne, men i første omgang blev vi mødt med negativ holdning fra
kommunens side. Det forhindrede os dog ikke i at vi fortsætte, og på SOL-mødet
i marts fik vi da også et gennembrud. Kommunen viste sig villig til endnu et møde
med skorstensfejermestrene hvor man bl. a. skulle forhandle ny og bedre
dokumentation for fejning, evt. indførelse af SMS løsning, maildialog med
grundejerne, opdeling af områder, så vi ved i hvilket tidsrum der fejes i vore
områder.
Vi stillede desuden spørgsmål til, hvorledes de holdt styr på hvad de laver de
forskellige steder.
Mødet blev så afholdt den 4. april som nævnt.
Jørgen Gustavsen var mødt for området Dragsholm og Vig – han renser 5.000
ejendomme og påbegynder rensning i juli måned.
Svend Åge Madsen mødet for området Nykøbing-Rørvig og tidligere Trundholm
minus Vig – han renser 15.000 ejendomme og påbegynder rensning i uge 16 –
medio april. Man var villig til at undersøge muligheden for en SMS-løsning, men
tog dog forbehold for udgiften til en sådan løsning.
Jørgen Gustavsen var total modstander af mailløsninger – man kunne ringe til
ham – (på forespørgsel kunne de oplyse, at de i den travle tid fik ca. 150
telefonopringninger dagligt)- alene det så vi som en fordel til at gå over til mail.
Svend Åge Madsen modtog og svarede på mail.
Vi fik lovning på, at der blev lagt en liste ud på kommunens hjemmeside med
oplysninger om hvornår skorstensfejeren var i ens område – så har man større
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mulighed for at være til stede, eller i hvert fald vide hvornår der bliver renset, så
man kan rekvirere ham til den indvendige rensning.
De opfordrede desuden til, at man deponerede en nøgle enten til skorstensfejeren
eller til en fastboende. De har erfaring for at det fungerer de steder hvor
ordningen er etableret. Det vil spare nogle af de 10.000 forgæves kørsler.
Strand / havne – Kommunen har afsat 500.000kr. til forskønnelse af
Odsherred. Der er udarbejdet forskellige projekter i den forbindelse. Et af
projekterne er toiletterne ved strandene, hvor der arbejdes på at få udviklet en
prototype for disse, som kan udbredes til strandene.
Til anlæg og naturpleje er der frigivet 1.3 mill. bl.a. til bekæmpelse af Rosa
Rogusa – registrering af naturværdier – mindre borgerprojekter – fortidsminder
m.v.
Til havnene er der frigivet 2,4 mill kr. – Odden Havn skal bl.a. have nye bolværk,
Rørvig Havn skal renovere gl. færgeleje – Nykøbing Havn skal have ny bil og
traktor.
Vi spurgte til Klint havn, men der hersker usikkerhed om hvem der ejer havnen –
ikke et nyt problem.
Tang på strandene – et gentagende punkt på vore SOL møder. Kommunen
fastholder, at de kun har råd til at rense for tang på Blå Flag strande. Vi har
derfor udbedt os regnskabstal til næste møde. Det er vor opfattelse, at
kommunen mister status som attraktivt sommerhusområde hvis
tangforekomsterne fortsat tårner sig op.
Der er ganske stramme regler for fjernelse af tang. Man skal have
Naturstyrelsens tilladelse, og tangen skal analyseres for salte og pesticider,
ligesom der skal tages bestemmelse om hvor tangen må anbringes. Vi arbejder
stadig på at få mere aktivitet i tangrensningen og antal steder hvor der renses.
Dræn/grøfter - oversvømmelser – der er ikke meget nyt omkring dette emne.
Vi er vidende om, at man på Gniben har udarbejdet og fået tilladelse til et
digeprojekt for at forhindre oversvømmelser. Herudover er det jo stadig en pligt
til den enkelte grundejer at man får renset skjulte dræn og åbne grøfter. Der er
ganske klare regler herom. Vi har fra en enkelt grundejerforening fået en
forespørgsel vedrørende vedligeholdelse af en grøft/vandløb.
Man ønskede oplyst, om man evt. med kommunens hjælp kunne pålægge
”vrangvillige” grundejere et vedligeholdelsesgebyr på samme måde som man kan
pålægge dem et vejbidrag.
Det er der desværre ikke mulighed for.
Kommunens svar var:
Vedligeholdelsen påhviler de enkelte bredejer. Det kan der som sådan ikke laves
om på. Kommunen kan beslutte at lave vedligeholdelsesbestemmelser, men de
går kun på hvordan vedligeholdelsen skal udføres – typisk for at vandløbet kan
leve op til miljømål.
En grundejerforening kan godt lave en aftale med de enkelte grundejere om at
grundejerforeningen står for vedligeholdelsen, men man kan ikke tvinge
grundejere til at indgå aftale med grundejerforeningen eller andre, hvis
grundejeren selv vil stå for vedligeholdelsen. Hvis vedligeholdelsen ikke udføres
tilstrækkeligt og der derfor opstår afvandingsproblemer, kan
vandløbsmyndigheden (kommunen) give grundejeren påbud om at foretage
vedligeholdelsen.
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Det er set fra vores side vigtigt at man som grundejer bakker op om sådanne
initiativer fra ens forenings side. Det vil for den enkelte grundejer nok vise sig at
være billigere at tilslutte sig foreningens arbejde via kontingentet end det vil blive
når/hvis kommunen bliver tilkaldt p.g.a. manglende vedligeholdelse.
Der blev spurgt til reglerne omkring grøfter – Reglerne medsendes
referatet.
Ridning på strande/klitter – det har gennem flere år været et emne på vores
repræsentantskabsmøde. Sidste år lykkedes det os at få kommunen til at opsætte
skilte om ridning forbudt visse steder. Så langt så godt. Vi har nu læst, at man
bl.a. i Kalundborg Kommune tillader hestebadning. Vi har ikke omtalt det emne
endnu på SOL-møderne, da vi endnu ikke har hørt det praktiseret i Odsherred.
Skulle man observere det ved vore strande, så giv os et praj. Vi mener det er
uhygiejnisk da heste ikke lige ”holder sig” hvorend de er, og vi kan vel i så fald
risikere at miste de ”Blå flag” strande.
Vi fik oplyst, at man havde observeret ridning i vandet. SAGT vil tage
emnet op på førstkommende SOL-møde. Der blev omtalt en
”hestebadestrand” beliggende ved Høve.
Stiprojekter – sidste år kunne vi berette om, at der var afsat 1.6 mill. kr. til på
det tidspunkt ikke prioriterede stiprojekter.
Nu kan man så konstatere, at pengene er brugt til etablering af Højderygstien
med 2 etaper – a) Veddinge/ Høve, b) Høve / Dutterhøje (Åstoftevej) og til
renovering af Isefjordstien, Bjergsøstien og Lammefjordsstien.
På bedding har man ønsket om at forbedre de nationale cykelruter N2 der går fra
Odden via Nyk. Sj. til Rørvig (der foreslås, at den omlægges så den følger
asfaltvejen fra Overby Lyng til Lumsås – en ønske vi har arbejdet for i mange år),
samt N7 fra Odden til Højby og Vig til Grevinge, R40 Fjordstien fra Rørvig via
Nyk. Sj. til Kongsøre Næbbe, Sejerø Bugt stien og Uroksestien.
Der blev spurgt til, om man stadig kan få 10% refusion af udgifterne til
vedligeholdelse af offentlig sti (Margueritruten) – Ja det kan man.
Skiltekampagne – kommunen har adviseret om en iværksættelse af en
skiltekampagne allerede fra dette forår. Formålet er at komme de mange ulovlige
skilte til livs – det gælder reklameskilte, hastighedsskilte m.m.
Kommunen vil orientere om hvilke skilte der er lovlige, hvordan de må se ud og
hvor de må placeres. De vil indrykke artikler i bl. a. Landliggeren, sende
information til erhvervsgrupper. Når vi får nye oplysninger om kampagnen vil vi
orientere om dem.
Tydeligt er det, at vore hastighedsskilte er i farezonen, men det vil stadig være
tilladt at opsætte ”Ballonpigen” – legende børn skilte – dog skal man have
kommunens tilladelse.
Bestyrelsen lovede at rundsende en oversigt over hvilke skilte det er
lovlige.
RUTE 21 - arbejdet skrider støt fremad og der er allerede fastsat en dato for
indvielse. den 21. kan løbere vælge mellem 10, 15, 21 eller30 km. løb på den nye
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asfalt og den 22. september er det så cyklernes tur til at race 60, 90 eller 120
km., eller blot køre langsomt efter egen distance. Tilmelding kan ske allerede nu.
Vi har allerede oplevet at den sidste etape har givet trafikale problemer ved
frakørslen fra motorvej til landevej, og der vil ske lukning af Nørremarksvej ved
Vig.
Vi må så glæde os over at der er sidste år med etableringen og håbe på den nye
motortrafikvej vil få trafikken til at glide let og ubesværet både for os og for
beredskabet.
SAGTS fremtid – på vore repræsentantskabsmøder gennem årene efter
kommunesammenlægningen, har der været røster om ”hvorfor slår man ikke de
3 sammenslutninger sammen til én”.
I første omgang må vi erkende, at SAGT ikke var specielt interesseret i en
sammensmeltning, hvilket de 2 andre heller ikke var. Man dannede derfor KSO.
Det har så gennem årene vist sig at vi faktisk arbejder med samme
problemstillinger – der kan selvfølgelig være visse forskelle – et eksempel kan
være afvanding af Hov Vig (Nykøbing/Rørvig), men i det store og hele er der ikke
den store forskel, og det har vist sig at vi har et rigtig godt samarbejde os
imellem.
SAGT har derfor ”smidt” muligheden på bordet. Vi har meddelt Dragsholm og
Nykøbing/Rørvig, at vi syntes tiden er inde til at tage en debat om
sammenlægning.
Vi har haft nogle møder hvor vi har gennemdrøftet en fælles fremtid – der er ikke
pt. udarbejdet vedtægter eller egentlige regnskaber.
KSO har søgt juridisk bistand og konklusionen er, at det vil være muligt at
beslutte en videreførelse af sammenslutningernes arbejde i een fælles
organisation, hvis der viser sig at være tilslutning på repræsentantskaberne på
samme måde som ved beslutning om vedtægtsændringer.Det har været fremført
som argument mod en samling, at det kan være vanskeligt at sikre et lokalt
kendskab, hvis der bliver frit valg til bestyrelsen.
En række problemstillinger skal i givet fald afklares: hvor mange
bestyrelsesmedlemmer, kontingentpolitik (i dag fra 10 kr. til 20 kr. pr. medlem),
regler for kørsel i egen bil til møder mm.
Det er bestyrelsens umiddelbare vurdering, at en samling vil være mere logisk
end den nuværende opdeling.
Vigtigt er det derfor, at høre forsamlingens holdning – ønsker vi en fusion. Hvad
kan tale for – hvad kan tale imod?
Det samme vil de andre gøre på deres repræsentantskabsmøder. Hvis man på
hvert repræsentantskabsmøde beslutter at fortsætte at arbejde frem mod en
fusion, skal hver enkelt forenings repræsentantskab på et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde træffe endelig beslutning om vi vil indgå i en fusion på
betingelse af, at de 2 andre kommer frem til samme resultat.
Der blev givet udtryk om, at man var bange for nærhedsprincippet forsvandt hvis
en fusion blev en realitet.
En fordel kunne være at kontingentet temmelig sikkert ville blive
billigere, i og med både Dragsholm og Nykøbing-Rørvig havde et lavere
kontingent. De har tilsammen ca. 5.000 medlemmer hvor SAGT har ca.
6.000.
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Man var desuden nervøs for, at en kommende bestyrelse kunne være
sammensat af folk ”udenfor” det gamle Trundholm. Det vil i første
omgang ikke være tilfældet, men det kan ikke udelukkes ved fremtidige
valg – med mindre vores foreninger vil være aktive.
Der blev givet tilsagn til at bestyrelsen fortsatte arbejdet mod en evt.
fusion. Resultatet af arbejdet fremlægges til beslutning på et ordinært
repræsentantskabsmøde, evt. suppleret med et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde.
Beretningen blev godkendt
Ad. 3 Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Kassereren KLP havde følgende bemærkninger til det udsendte regnskab:

Indtægterne dækker over 111 foreninger med et samlet medlemstal på 5.955
grundejere.
Udgifterne viser generelt en kraftig besparelse i forhold til budgettet. Det kan
måske undre, men skal ses i at der gennem hele året har været forfald i
bestyrelsen på grund af alvorlig sygdom. Specielt har det givet udslag i færre
udgifter til kørsel, mindre udgifter til møde/konferencekontoen – til gengæld
større udgifter til repræsentation (vin til foredragsholder på sidste
repræsentantskabsmøde / blomster i forbindelse med hospitalsindlæggelser)
Kontorhold dækker som sædvanlig over aviser, printerfarve, telefon, hjemmeside
samt papir, kuverter m.v.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Regnskabet blev godkendt
Ad. 4 Indkomne forslag
Punktet udgik da der ikke var indkommet forslag
Ad. 5 Forelæggelse og godkendelse af budget
Kassereren udtalte, at selv om vi nu har talt om evt. fusion med Dragsholm og
Nykøbing-Sjælland, er vi nødt til at have et budget for 2014. Bliver en fusion
aktuel, vil et nyt budget blive fremlagt.
Der er i budgettet lagt op til enkelte besparelser, hvor det findes forsvarligt. Vi
håber på flere og flere vil oplyse mailadresser og at man vil huske at meddele nå
man skifter mailadresse. Kassereren opfordre desuden til at man husker at
”tømme” sin postkasse for gamle mail.
Kontingentet forventes uforandret.
Det blev foreslået, at vi udsendte kontingentopkrævningen pr. mail.
Kassereren vil undersøge muligheden herfor.
Der var både negativ og positiv udtalelse om kontingentets størrelse.
Måske kan kontingentet sættes ned hvis det viser sig at formuen viser
stigende tendens – det er ikke formålet at samle ”til bunke”, men en vis
”buffer” er nødvendig da vi først begynder at få indtægterne ind i
juni/juli.
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(F.eks. er formuen ved årets udgang ca.107.800 kr. og når vi når midt
på året er formuen inden kontingenterne begynder at komme ind, er
formuen nede på ca. 45 – 50.000 kr.)
Budgettet blev godkendt
Ad. 6 Valg til bestyrelsen
KLP indledte med at takke den fraværende Doris Nellemann Stilhoff for hendes
store arbejde gennem 20 år. Doris var desværre indlagt på hospitalet hvor KLP
havde besøgt hende om formiddagen og overrakt hende en bog af Madeleine
Albright samt en buket blomster.
KLP omtalte hun det triste ved tabet at Fritz Løvschall.
Endelig takkede hun Hanne Holdt Hansen for hendes indsats og overrakte hende
en buket blomster.
Proceduren omkring valget blev oplyst, ligesom kandidaterne blev nævnt.
Bestyrelsen pegede på nuværende bestyrelsesmedlem Peter Post Hansen som
emne til formandsposten – Peter Post Hansen blev valgt.
Da Fritz Løvschall afgik ved døden, overtog suppleant Leila Møller hans position.
Der skulle herefter vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Kandidaterne var Poul Jørgensen fra Tengslemark Ny (han var fraværende men havde
afleveret sendt skriftligt bekræftelse på sit kandidatur) – Preben Poulsen fra Ågården
(han trak sig inden valget) – Karl-Anker Thorn fra Kongeparken.
Karl-Anker Thorn blev valgt til bestyrelsen for 2 år – Poul Jørgensen blev valgt
for 1 år.
Som suppleant havde Henning Madsen fra Ebbes Lyng stillet sig til rådighed – Henning
Madsen blev valgt som suppleant.
På valg var desuden revisor Robert Ludvigsen og revisorsuppleant Poul Jegsen Schmidt.
Begge blev genvalgt.
Ad. 7 Eventuelt
Det blev foreslået, at man i stedet for kaffe/kage serverede kaffe/brød da mange
kommer direkte fra arbejde og ikke har nået at spise aftensmad inden.
Bestyrelsen vil tænke over det.
KLP spurgt til om man fandt det tilfredsstillende at beretningen var udsendt sammen
med indkaldelsen.
Det var man glad for, så det vil vi fortsætte med.
Referent
Kirsten Laage-Petersen
16-04-2013
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