Referat af SAGT-møde d. 3. november 2021
Mødet blev afholdt hos Karl-Anker Thorn, Frederiksvej 21, Frederiksberg
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 25. august 2021
Pkt.2
Økonomi

Pkt.3
Pkt.4
Pkt.5

Sager
KSO – OF – Grønt Råd
Eventuelt – herunder mødedatoer

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

Ad 1.

Referatet blev godkendt.

Ad 2.

Økonomi
Saldo pr. 2. november 2021 var 230.649,51 kr.
GF Kosmos Ferieby mangler stadig at betale kontingent 2021 trods adskillige rykkere.
Det blev aftalt at KLP sender dem til inkasso.
(det nåede jeg ikke, for dagen efter blev kontingentet betalt)
Herefter har alle betalt.
ML orienterede om, at kassereren for Vej 12 er syg, så kommende opkrævning skal
sendes til formanden.
Grundejerforeningen Højvangs Klit har indmeldt sig med virkning d.d., men skal først
have opkrævning pr. 2022.

Ad 3.

Sager
PJ har svaret Fyrrehavens Vejlaug på deres spørgsmål omkring moms – de var
tilfredse med svaret.
Kongepartens henvendelse vedrørende benyttelse af Enebærvej er ikke umiddelbart
en sag for SAGT, men kan på sigt have en generel interesse for SAGTs medlemmer
med grundspørgsmålet: Hvordan kan man udstede byggetilladelser til et byggeri på en
udstykket grund uden at denne udstykning har fået klarlagt sin vejret?
Lyngården II´s henvendelse vedrørende fyrværkeri – retningslinier i forbindelse med
brug af fyrværkeri tages med i vores jule - nyhedsbrev.

Ad 4.

KSO – OF - Grønt Råd (GRO).
KSO – der vil blive afholdt et kort møde i Grevinge umiddelbart efter OF mødet.
Problemet omkring tang – tages op på dette møde – KLP videresender Lyngtoftens
beskrivelse på hvordan opgaven omkring tang kan forvaltes af kommunen.
Biodiversitet – hvad forstås ved det? – det er ikke bare ”højt græs” og ikke
bunkermed kvas - endnu et emne på KSO-møde og et forhåbentlig kommen
de SOL møde.
OF - det blev aftalt, at KAT og KLP tilmelder sig mødet den 26. november.
(KAT har efterfølgende meldt fra til dette møde)
GRO – Punktet udgår af kommende dagsordener.

Ad 5.

Eventuelt
Peter Post Hansen får stadig tilsendt materiale fra kommunen trods vi har meddelt han

ikke længere er formand for SAGT. PJ vil på ”møde” med kommunen få ændret det så
materiale fremover sendes til ham.
- Kommunen har bekræftet adresseændringen.
Skraldespande – ingen havde mulighed for at deltage i møde i Vig om emnet. PJ vil
når han er på kommunen bede om et eksemplar af de ”Pixi-bøger” man har
fået trykt.
MitID – KAT har skrevet lidt omkring ændringerne fra NemID til MitID.
NemID bliver til MitID
Processen har siden maj 2021 været i gang med at få private brugere af NemID til at
oprette deres personlige Mit-ID. Man vil få besked fra sin bank om at få sig oprettet, og
målet er, at alle skal være oprettet i Mit-ID inden udgangen af 2022.
Indtil alle incl. erhverv er med på Mit-ID kører de to systemer parallelt. Dvs. at selvom man
er på sin bank med Mit-ID, skal man bruge NemID hos organisationer og erhverv, der
endnu ikke er kommet på det nye system. Man vil få besked fra sin banken eller
Digitalstyrelsen, når NemID er endeligt udfaset.
Hvor man under NemID skulle have ”bruger-ID” + ”Adgangskode” for at få en
”Adgangsnøgle”, bliver det lidt nemmere med Mit-ID, hvor man kun skal have et bruger-ID,
og derefter med sit valgte identifikationsmiddel:
- swipe med sin MitID-app eller
- kvittere med en talkode fra sin kodeviser eller kodeoplæser
Proceduren for at etablere sit personlige Mit-ID er rimelig simpel, idet man af systemet i sin
bank bliver guidet igennem processen til ”valg af identifikationsmiddel” (Mit-ID app,
kodeviser eller kodelæser), ”indtaste kontaktoplysninger”, ”opret et bruger-ID” (må ikke
være dit CPR-nr.) og ”oprette dit Mit-ID” ved at bekræfte de oplysninger du lige har
indtastet.
Til oprettelsen at Mit-ID erhverv, som kommer til at gælde for CVR-registrerede
foreninger, kræves der lidt forberedelse fx i form af valg eller fravalg af anvendelsen af
private Mit-ID i foreningens regi. Men dette tager vi på et senere tidspunkt, lanceringen
bliver den 16. maj 2022.
Dette kommer også med i ”nyhedsbrevet”

Kommende møder: 14. januar 2022 kl. 13 hos Maj Lundqvist

Kirsten LP
20. november 2021

