
Referat af SAGT-møde d. 27. maj 2022 

Mødet blev afholdt hos Poul Jørgensen, Løvvænget 2  

 

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 23. marts 2022 

 Pkt.2 Økonomi – saldo 261.800,87 

 Pkt.3 Sager  

 Pkt.4 KSO – OF  

 Pkt.5 Repræsentantskabsmøde 

 Pkt.5 Eventuelt – herunder mødedatoer  

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

REFERAT 

 

Ad 1. Referatet blev godkendt. 

  

Ad 2. Økonomi 

  Saldo pr. 27. maj = 261.800,87 kr. regnskabet blev omdelt. 

 Der er pt. 9 foreninger der ikke har betalt kontingent – KLP rykker. 

 Banken ønsker nye opdateringer - Underskrevne vedtægter / underskrevet referat af 

repræsentantskabsmøde / dokumentation vedr. bestyrelsen (kørekort/sundhedskort). 

KLP har fået udsættelse til efter årets rep. møde. 

  

 

Ad 3. Sager  

 Lugt fra kloak - Kongelyngen. 

 Man enedes om, at KLP kontakter Odsherreds Forsyning og svarer 

grundejerforeningen. 

 PJ havde fra 2 sider hørt om den nye ordning med årlig tømning af septiktanke. PJ 

mener vi skal orientere nærmere om konsekvenserne.  

  

Ad 4. KSO – grøftenetværk – KAT spurgte til det. KLP har ikke fået nærmere oplysninger, 

men man kan gå ind på fsnr.dk (hjemmeside) hvor man kan på forsiden finde nyheder. 

Her er lagt ind omkring etablering af 5 netværksgrupper. 

 KLP har d.d. sendt en mail til Charlotte Riegels Hjorth om en nærmere beskrivelse af 

netværkets arbejdsopgaver m.v. 

 

  OF – Næste møde i OF er 23. september 2022 

 Referat fra 6. maj er rundsendt. KLP fortalte om rundvisningen på OFs nye 

rensningsanlæg i Faarevejle – en meget spændende rundvisning. Man er nu i stand til 

at rense så godt at man kan få aktivt kul som restprodukt – dette kan sælges og bruges 

som gødning. 

  

Ad 5. Repræsentantskabsmøde - 26. juni kl. 10 - Vig Forsamlingshus – (servering på 

mødet: kaffe/the, rundstykke, wienerbrød – en øl/vand) – KLP bestiller når vi nærmer 

os til ca. 40 deltagere. 

 På valg er:  Nicholai Mac Gringer og Kirsten Laage-Petersen / formodentlig også 

revisor Søren Mielche – KLP undersøger. 

 Indkaldelsen skal ud senest 10. juni. 

 Søren Mortensen – dirigent/- vingave.  

 Udkastet til beretning blev gennemgået og tilrettet. Budget tilrettes 2023 og 



medsendes dette referat.  

- Tømningsordningen skal uddybes. 

- Advokat Tværmose – rykkerprocedure medsendes referatet fra Rep.mødet. 

 

Ad 6. Eventuelt 

 ML spurgte om der var noget nyt om Street Food – vi kunne ved søgning se, at Street 

Food Rørvig fortsætter og at der er Street Food i Asnæs. 

  

 Det blev nævnt, at Fibia har forhøjet prisen for fibernet med næsten 70% 

 

Kirsten LP - 28-05-2022 


