Referat af SAGT-møde d. 14. januar 2022
Mødet blev afholdt hos Maj Lundqvist, Farumgårds Vej 10, Farum
Deltagere:

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

Afbud fra:
Dagsorden:
Pkt.1
Pkt.2

Pkt.3
Pkt.4
Pkt.5

Godkendelse af dagsorden og referat fra 3. november 2021

Økonomi
Sager – Asges Lyng / tung kørsel
KSO – OF
Eventuelt – herunder mødedatoer

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

Ad 1.

Referatet blev godkendt.
KAT gav udtryk for, at Kongepartens mail af 14/9-2021 muligvis kan blive en SAGT
sag. Han undrede sig i øvrigt over, hvem afsenderen var – KLP skal undersøge det.
Efter at have gennemset samtlige indgåede mail / sendte mail & Papirkurv kan jeg kun
komme frem til at mailen kommer fra Kongepartens GF kongepartengf@gmail.com

Ad 2.

Økonomi
Saldo for 2021 = 227.741,98 kr. regnskabet omdelt og underskrevet. Alle foreninger
har betalt kontingent 2021.
Saldo for 2022 = 226.580,13 kr. regnskabet blev omdelt.
Kørselsgodtgørelse 2022 = 3,51 kr.pr.km.

Ad 3.

Sager
Mail fra Asgers Lyng / tung kørsel – Spørgsmålet der henviste til referat fra
repræsentantskabsmødet 2021 blev debatteret. KAT vil sende en kopi af
Kongepartens vedtægter der omhandler emnet. KLP svarer Asgers Lyng og pointerer,
at der kan være problemer hvis foreningens medlemmer IKKE har medlemspligt.
TANG – KLP orienterede om en henvendelse fra Fl. Vadskær GF Lyngtoften om en
Facebook side ”Hønsinge Lyng Strand uden tang”.
Webmaster på siden er Erik Holbæk – eholbaek@gmail.com. KLP har fremsendt Fl.
Vadskærs oplæg til rene strande at – hvor det bl.a. fremhæves, at tang kan afbrændes i
et biogasanlæg. Fl. V, havde besøgt Solrød biogasanlæg og oplyser at det ikke lugter.
Odsherred Kommune er – så vidt vides – interesseret i at opføre et biogasanlæg, men
der er mange protester. KLP foreslog at vi får en rundvisning på Solrøds anlæg.
Tager kontakt til KSO & Fl.xVadskær for videre kontakt – måske man også skulle få
OHK med på en tur.

Ad 4.

KSO – der er endnu ikke noget nyt vedr. grøftenetværk.
Vejbidrag – FSNR har via en advokat fået udarbejdet ”rykkerbreve – inddrivelse af
kontingent/vejbidrag” – det kan måske have en interesse for vore medlemmer.
Orientering herom med i vores beretning.
KLP skal forsøge at få ændret dato for møde fra den 4. marts til 11. marts samt høre
om der er nyt i grøftenetværkssagen.
OF – Referatet var udsendt efter mødet den 26/11-2021 – intet andet at tilføje.
Næste møde i OF er 6. maj 2022

Ad 5.

Kirsten LP
18-01-2022

Eventuelt
Bestyrelsesmøde 23. marts kl. 13 hos Kirsten, Præstemarken 71, Eggeslevmagle
Bestyrelsesmøde 27.maj kl. 14.30 hos Poul – sommerhus
Repræsentantskabsmøde: KLP undersøger om Vig Forsamlingshus kan enden den
25. eller 26. juni kl. 10 – (servering på mødet: kaffe/the, rundstykke, wienerbrød – en
øl/vand)

