Referat af SAGT-møde d. 25. februar 2021
Mødet blev afholdt hos Poul Jørgensen
Deltagere:

Poul Jørgensen (PJ), Karl-Anker Thorn (KAT),
Maj Lundqvist (ML), og Kirsten Laage-Petersen (KLP).

Afbud fra: Nicholai Gringer
Dagsorden:
Pkt.1
Godkendelse af referat fra 27. oktober 2020
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Økonomi
SAGT fremover
Repræsentantskabsmøde april 2021 – herunder vedtægtsændring (tid/sted)
Vand på Grunde – resultat af spørgeskemaundersøgelsen
Gitte Hededams henvendelse - Projekt Description
Stormbakkens henvendelse – trafik
Havegårdens henvendelse – vejvedligeholdelse
KSO – Charlotte Rignell Hjorts henvendelse – SOL
Anders Munchs – musik og kultur i OK
OF
Grønt råd
Eventuelt

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

Ad 1.

Referatet genudsendes.
Referater lægges fremover på hjemmesiden når bestyrelsen har godkendt det på
førstkommende møde.

Ad 2.

Økonomi
Saldo pr. 25. februar 2021 var 229.048,97 kr.
Oversigt blev uddelt.
Årsregnskab 2020 blev underskrevet – er revideret 19/1-2021.
Kørepenge er i år sat til 3,44 kr. – bestyrelsen vedtog, at der udbetales 600 kr. til div.
indkøb i forb. med alm. bestyrelsesmøder.

Ad 3.

SAGT fremover
Peter Post Hansen – valgte den i januar 2021 af personlige årsager at udtræde af
SAGTs bestyrelse.
Peter Post Hansen blev indvalgt til SAGTs bestyrelse på et repræsentantskabsmøde
2002, og han overtog formandsposten i 2013 efter Doris Nellemann Stillhof.
Der lægges en orientering på hjemmesiden.
Poul Jørgensen fortsætter som konstitueret formand indtil førstkommende
repræsentantskabsmøde.

Ad 4.

Repræsentantskabsmøde april 2021 – herunder vedtægtsændring (tid/sted)
Der er bestilt plads i Strandens Forsamlingshus til den 26. april 2021 kl. 17,30 for
bestyrelsen og kl. 19 for medlemmer, - i håb om at vi kan afholde
Repræsentantskabsmøde til den tid. Hvis ikke afmeldes/udsættes det fysiske møde og
beretning samt regnskab vil blive rundsendt.
Vedtægtsændringer: ønsket er at flytte sted (Odsherred og tid Juni)
Man bedes gennemgå vedtægterne, og har man forslag til andre ændringer bedes de
rundsendes til hele bestyrelsen inden næste møde

Ad 5.

Vand på Grunde – resultat af spørgeskemaundersøgelsen
Karl-Anker har gennemgået de indkomne svar og kunne konkludere, at vand på
grunde ikke virker til at være et stort fælles problem – kun 7 foreninger har udtrykt at
have problemer, der kræver særlig indsats for at blive løst.
KAT svarer Gudmindrup Lyng Nord, der oprindeligt gav anledning til denne
undersøgelse.

Ad 6.

Gitte Hededams henvendelse - Projekt Description.
Projektbeskrivelsen lægges på Hjemmesiden

Ad7.

Stormbakkens henvendelse – trafik
KAT svarer, at det bør fremgå af deres vedtægter, at bygherrer skal renovere
nedbrudte veje efter endt byggeri.

Ad 8.

Havegårdens henvendelse – vejvedligeholdelse
KAT har besvaret henvendelsen

Ad 9.

KSO – Charlotte Rignell Hjorts henvendelse – SOL
Vi ser gerne at SOL genoptages – evt. i en anden form – en snævrere kreds.
KLP besvarer.

Ad 10.

Anders Munchs – musik og kultur i OK
Uinteressant i SAGT regi.

Ad 11.

Odsherreds Forsyning
Næste møde er 26. februar 2021 – KLP deltager

Ad 12.

Grønt råd
Ingen i vor bestyrelsen har haft mulighed for at deltage. KLP fik aftale i stand med
Helene Rignell der indtil videre møder for SAGT/KSO i ”Grønt Råd” – hun er i
forvejen medlem af kommunens råd vedrørende Biodiversitet.

Ad 13.

Eventuelt
KLP gav udtryk for glæde ved at der nu er afsat penge til cykelsti bl.a. langs Rute 21.
Næste møde:
20. marts 2021 kl. 14;30 – Løvvænget 2, Højby

Referent
Kirsten LP
6. marts 2021

