
Referat af SAGT-møde d. 23. marts 2022 

Mødet blev afholdt hos Kirsten Laage-Petersen, Præstemarken 71, Eggeslevmagle  

 

Deltagere:  Poul Jørgensen (PJ), Karl-Anker Thorn (KAT),  

Maj Lundqvist (ML) og Kirsten Laage-Petersen (KLP).  

Afbud fra: Nickolai Max Gringer 

Dagsorden:  

 Pkt.1 Godkendelse af dagsorden og referat fra 14. januar 2022 

 Pkt.2 Økonomi – saldo 250.737,13 

 Pkt.3 Sager  

 Pkt.4 KSO – OF  

 Pkt.5 Eventuelt – herunder mødedatoer  

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REFERAT 

 

Ad 1. Referatet blev godkendt. 

 Under punktet Eventuelt – streges ”inkl. spisning” 

 

Ad 2. Økonomi 

  Saldo for 2022 = 250.737,13 kr. regnskabet blev omdelt. 

 KLP-kommentar til regnskabet: Repræsentation – vingave til H.Regnell på KSO møde 

4/3 blev først præsenteret pr. sms lige før mødet, hvilket gjorde det svært at afslå.  

 

Ad 3. Sager  

 Ingen nye sager. 

  

Ad 4. KSO – KLP har efterfølgende fået følgende svar vedr. grøftenetværk fra Charlotte 

Riegels Hjorth 
  ” Kære Kirsten, 

På vores møde d. 19/3-22 i FSNR blev der rapporteret om 

grøftenetværket., det er kortlagt og der er taget kontakt til de 

mange grundejerfor. formænd, så de kan samarbejde om det. Der vil 

blive lagt et notat ud på vores hjemmeside senere. Forslaget har vakt 

stor interesse og samarbejdsvilje. Og ham der har været tovholder, 

har vi fået til at stille op til vores bestyrelse. !!!!! 

  Mange hilsener Charlotte” 

   

 KLP har rykket for referat fra mødet 4/3, som er oplæg til mødet med KV - vedhæftes 

som bilag til dette referat. 

 Det aftalte møde 12/4 med Borgmester Karina Vincentz er efterfølgende flyttet til 22/4 

– pga. KV.  

  OF – Næste møde i OF er 6. maj 2022 

 

Ad 5. Eventuelt 

 KAT omtalte brev fra Advokat Tværmose - rykkerprocedure.  

   

 Bestyrelsesmøde 27.maj kl. 14.30 hos Poul – sommerhus  

 Repræsentantskabsmøde: 26. juni kl. 10 - Vig Forsamlingshus – (servering på 

mødet: kaffe/the, rundstykke, wienerbrød – en øl/vand) – KLP må desværre melde 

afbud – årsagen behandlet på mødet. 

 På valg er:  Nicholai Mac Gringer og Kirsten Laage-Petersen. PJ undersøger om 

Søren Mortensen vil være dirigent – han kan enten få kørepenge eller vingave. 

 

Kirsten LP - 26. marts 2022 


