Referat af SAGT-møde d. 17. august 2022
Mødet blev afholdt hos Poul Jørgensen, Løvvænget 2
Deltagere:

Poul Jørgensen (PJ), Karl-Anker Thorn (KAT),
Flemming Vielsted (FV) og Erik Malling Andersen (EMA).
Maj Lundqvist (ML) og Per Ole Front (POF)

Afbud fra:
Dagsorden:
Pkt.1
Pkt.2
Pkt.3

Pkt.4
Pkt.5
Pkt.6
Pkt.7
Pkt.8
Pkt.9

Godkendelse af referat fra sidste møde 27. maj 2022
Konstituering af bestyrelse / ekstern regnskabsfører
Økonomi – saldo 250.808,49 kr.

Evaluering af repræsentantskabsmødet 26. juni 2022
Herunder indkomne emner fra foreningerne
Indkomne sager / henvendelse fra medlemmer
Nyt tiltag fra det politiske system i Odsherred kommune
Siden sidst: KSO og OF (Hav-vindmøller ud for nordkysten)
SAGTs hjemmeside: Tydeligere forklaring på forkortelser
Eventuelt – herunder mødedatoer.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFERAT

Ad 1.

Referatet blev forelagt de nye bestyrelsesmedlemmer til info og i øvrigt godkendt.

Ad 2.

FV modtog valg som sekretær fremover, KAT valgt kasserer og forblev i posten som
næstformand.
KLP blev på baggrund i sine mange års erfaringer og alsidige arbejde i SAGTs
bestyrelse og nedenstående argumentation godkendt af bestyrelsen som ekstern
regnskabsfører:
Vi kunne på repræsentantskabsmødet ikke i forsamlingen finde en afløser til posten som kasserer i
SAGT.
Formand og næstformand havde talt om denne mulighed at repræsentantskabet ikke kunne finde en
afløser, og havde derfor på forhånd forespurgt Kirsten om hun ville fortsætte som ekstern
regnskabsfører, under de økonomiske betingelser hun hidtil havde haft som kasserer, hvilket hun
indvilgede i.
Med den løsningsmulighed i baghånden påtog næstformanden sig hvervet som kasserer for SAGT,
således at han i øvrigt kunne fortsætte sit ”normale arbejde” i SAGT-bestyrelsen.

Ad 3.

Økonomi
Saldo pr. 14. august = 250.808,49 kr. regnskabet blev omdelt.
Idet der på repræsentantskabsmødet er gjort bemærkninger til den store saldo på
kontoen, vil vi inden budgetlægningen for 2024 overveje yderligere
kontingentnedsættelse.

Ad 4.

Evaluering af repræsentantskabsmødet - medlemsspørgsmål
Renovation – Odsherred kommune har udsendt en ny affaldsplan i høring med
svarfrist den 12. oktober 2022. Kan findes på kommunens hjemmeside under
Kommune Nyt. Vi kommunikerer sammen om evt. SAGT-indsigelser.
Trafik på Lyngvej og uhensigtsmæssig ekstra trafik på vejen fra Nykøbing Slagelse
landevej – Der er den 22. august 2022 udsendt en forespørgsel til vore medlemmer om
de har supplerende bemærkninger / spørgsmål til de punkter vi vil bringe op til
kommunen.
Tang, bør det stå øverst hver gang? – Nej, men det vil komme op med jævne
mellemrum.
Hvordan får man folk til at betale deres vejbidrag – De henvendelser vi får
desangående besvarer KAT.

Den lille grønne angående bål – Der var i øjeblikket ikke stemning for at gøre
yderligere bemærkninger her.
Problemer med lugt fra kloak – Det er Kongelyngen der har en sag kørende med
OF. Der er pt. ikke fundet anvendelige løsninger til at komme problemet til livs, vi
følger sagen tæt.
Ad 5.

Indkomne sager / henvendelser fra medlemmer – Vi har i den forløbne periode haft
én udmeldelse og én indmeldelse.

Ad 6.

Nyt tiltag fra det politiske system i Odsherred kommune – Foreninger (og andre)
kan som noget nyt få foretræde for de politiske udvalg. Der er åbnet for adgang to
gange om året (forår og efterår), dog sådan at man kun kan få foretræde én gang i
samme sag.
Vi arbejder på at få foretræde næste forår i ”sagen” Trafik på Lyngvej.

Ad 7.

Siden sidst KSO og OF – Der er i KSO-regi indkommet en større sag vedr. Andel’s
ønske om at etablere en gigantisk hav-vindmøllepark ud for nordkysten i Odsherred.
Vi udsender en række dokumenter til alle vores medlemmer, hvorefter de hver især,
via det netværk der er etableret, kan få mere info og få deres evt. indsigelser
kanaliseret, hvis det overhovedet er relevant for den pågældende forening.
Der er KSO og OF møde den 23. september. PJ og KAT deltager.

Ad 8.

SAGTs hjemmeside – Tydeligere forklaring på forkortelser er ønsket af
repræsentantskabet. Vi vil arbejde med emnet løbende og POF har her meldt sig under
fanerne her.

Ad 6.

Eventuelt – Prisstigningerne for Fibia net og TV fik lige en runde igen.

Sekretær

Medlem

