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SAGT  

Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm 

REFERAT AF REPRESENTANTSKABSMØDE 2016 

Afholdt d. 4. april 2016 

I Stadionrestauranten, Sollentuna allé 1-3, 2650 Hvidovre 

DAGSORDEN 

Pkt. 1 Valg af dirigent 

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning 

Pkt. 3 Forelæggelse og godkendelse af regnskab – v/kassereren 

Pkt. 4 Indkomne forslag jfr. Paragraf 4 stk. 7.  

Pkt. 5 Forelæggelse og godkendelse af budget herunder fastsættelse af 

kontingent og rykkergebyr 

Pkt. 6 Valg til bestyrelsen 

 A. Kasserer Kirsten Laage-Petersen 

 B. Best. Poul Jørgensen 
 D. Best.suppleant Kurt Jensen 

E. Revisor Robert Ludvigsen 

F. Revisor suppleant Bjarne Albrechtsen 
Pkt. 7 Eventuelt 

Formanden Peter Post Hansen (PPH) åbnede mødet med at byde de fremmødte 

velkommen og præsentere bestyrelsen.  

Herefter præsenterede han de to foredragsholdere Jørn Junge (JJ) og Peter Ebdrup (PE) 

begge fra politiet. 

JJ brugte ca. 25 min til at fortælle om ”DinAlarm” også kaldet Stop Tyven. JJ oplyste, at 

man kan hente en gratis app til ens iPhone. Har man installeret App’en på sin telefon, 

kan man hurtigt hente hjælp hvis man ser indbrud/har brug for hjælp ved 

tilskadekomst/overfald m.v.. Når man trykker på sin app sendes der en besked til de 100 

nærmeste personer der ligeledes er tilsluttet. Det er desuden muligt at kombinere App’en 

med fotoceller til en årlig pris af 300 kr. 

Det var et spændende foredrag med slideshow, og JJ oplyste, at ønsker man et lignende 

foredrag i forbindelse med generalforsamlingen kan man henvende sig på 

www.dinalarm.dk eller mail@dinalarm.dk (folder vedhæftet dette referat). Der var 

efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål. 

Efter foredraget gik man over til det egentlige repræsentantskabsmøde. 

Ad 1 Valg af dirigent – formanden foreslog på bestyrelsens vegne Robert Ludvigsen – 

denne blev valgt.  RL konstaterede at mødet var indvarslet efter vedtægternes 

regler. RL spurgte om der var ændringer til dagsordenen – det var ikke 

tilfældet. Herefter gav han ordet til formanden PPH. 

http://www.dinalarm.dk/
mailto:mail@dinalarm.dk
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Ad 2 Beretning 

Da beretning var udsendt i forvejen var det besluttet ”kun” at gennemgå 
punkterne med henblik på, om der var spørgsmål til de enkelte emner. Det 

samme gøres med referatet. 
Indledning 

På repræsentantskabsmødet 2015 var formand Peter Post Hansen (PPH), 

bestyrelsesmedlemmerne Karl-Anker Thorn (KAT) og Leila Møller (LM) på valg.  PPH og KAT blev 

genvalgt. LM ønskede ikke genvalg. Maj Lundqvist fra Grundejerforeningen ”Vej 11” blev valgt 

som nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsessuppleant Kurt Jensen blev genvalgt, ligeledes blev 

revisor Robert Ludvigsen og revisorsuppleant Bjarne Albrechtsen. 

Bestyrelsen så herefter ud som følger: 

Formand - Peter Post Hansen 

Næstformand -  Poul Jørgensen 

Kasserer -  Kirsten Laage-Petersen 

Bestyrelsesmedlem -  Maj Lundqvist  

Bestyrelsesmedlem - Karl-Anker Thorn 

Bestyrelsessuppleant – Kurt Jensen 

 

SAGTs bestyrelse har i 2015 afholdt 6 bestyrelsesmøder, 1 heldagsmøde, 1 

repræsentantskabsmøde. Desuden deltaget i: 

2 møder i KSO (Koordinationsudvalget for sammenslutninger af fritidshusejere i Odsherred),  

4 møder i SOL (Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere),  

3 møder i OF (Odsherreds Forsyningsselskab),  

6 strategi-/lokalråds-/visionsmøder  

3 møder i Grønt Råd. 

 

Der var ingen spørgsmål til punktet 

 
 

SOL – møder 
 

Møderne med Odsherred Kommune har fundet et leje hvor vi gennemgående kan være tilfredse. 

De problemer der i 2014 fandt sted i forbindelse med SOLs ”løsgængere” er stort set løst. At vi 

har forskellig indfaldsvinkel til samarbejdet er vel klart. Vi ønsker at servicere vore 

medlemsforeninger på bedste og bredeste måde, hvilket både Dragsholm og Nyk./Rørvigs 

sammenslutninger også gør. De 2 ”løsgængere” har en lidt anden dagsorden, hvor de ofte tager 

egen forenings problemer op i SOL. 

Et eksempel kan være, Vindmøller i Sejerøbugten – vel at mærke under Kalundborg Kommune. 

Vor opfattelse er, at det kan vi i SOL ikke påtage os at involvere os i da de ikke kan ses fra vore 

grundejerforeningers placering. 

 

 
Kommunens ønske om at gøre Odsherred smukkere og mere spændende for alle, og som 

udmøntede sig i, at der blev stillet en pulje på 300.000 kr. til rådighed fik en rigtig positiv start. 

Der indkom 21 forslag fra grundejerforeninger der havde spændende projekter de ønskede tilskud 

til. Max. tilskud var 50.000 kr. pr. projekt. 
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Følgende projekter blev tilgodeset med midler af forskellig størrelse: 

Forskønnelse af Vraget – picnic område. 

Udkigstårn på Højsandet 

Strand beach Volleybold 

Cykelstativer ved 1-4 af Rørvigs strande 

Renovering af bådrampe 

Motionsstier / naturlegeplads i Kårup Skov 

 

Det vil være muligt at søge om midler på samme måde i 2016, idet kommunen har stillet nye 

300.000 kr. til rådighed. 

PPH orienterede om dette års projektmulighed – tidsfrist for at indsende 

ansøgning er 8. juni, og projektbeskrivelsen skal indeholde en oversigt 

over hvorledes man ønsker at gennemføre projektet samt en 

tidshorisont. Det forventes at projektet bliver gennemført i 2016, men 

der vil være mulighed for at få dispensation til at færdiggøre det i 2017. 

 

Korevlerne – SOL var på orienteringstur til den nordlige del af Korevlerne for at besigtige området 

hvor en forening havde ønsket der blev udsat kvæg til at holde vegetationen nede. 

Der var delte meninger om projektet – vi fra de ”gamle” sammenslutninger kunne sammen med 

formanden for Miljø og Klima (MOK) bakke op om projektet, hvor løsgænger Poul Dengsø ønskede 

projektet lukket ned i højsæsonen, hvilket vel at mærke er det tidspunkt hvor vegetationen er i 

fuld flor. 

SAGT foreslog, at der etableredes en låge i midten af indhegningen og man anlagde en befæstet 

sti gennem indhegningen så grundejere lettere kunne komme gennem og ned til stranden. 

Centerchef Kirsten Gyalokay opfordrede til at man loggede ind på kommunens hjemmeside, og 

læste om naturpleje. http://www.odsherred.dk/indhold/naturpleje 

 

 Der var ingen spørgsmål til punktet 

 

Kommunen har revideret vandløbsregulativet – der er dog ikke store ændringer jfr. Morten 

Egeskov. SAGT foreslog at man dyrkede temaet på årsmødet i august 2016. Læs nærmere på 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=documen

t&docId=112229&ItemId=112269 

 

 Der var ingen spørgsmål til punktet 

 

Jesper Kock – formand for SOL – har holdt møde med Rådet for større Badesikkerhed og har 

foreslået at SOL indgår i et udvalgsarbejde for udarbejdelse af en plan for badesikkerhed. 

 

 Der var ingen spørgsmål til punktet 

 

Beskæring langs vore veje, har været og er til stadighed et problem. Mange steder er det svært at 

få grundejerne til at beskære langs deres grund – måske kommer ejerne ikke så ofte og derfor 

ikke er bekendt med at der trænger til beskæring. SAGT/KSO har anmodet kommunen om at 

være bedre til at bakke grundejerforeningerne op. Deres svar er: 

Administrationen behandler anmeldelser af konkrete lodsejere med manglende eller dårlig 

beskæring. Administrationen får desuden løbende anmeldelser fra kommunens renovationsfirma, 

som der bliver fulgt op på. Der bliver givet påbud i de situationer, hvor kommunens henstilling 

ikke bliver efterlevet. Administrationen prioriterer som udgangspunkt sager ved offentlige veje 

først. 

Det er derfor vigtigt man gør en indsats for at få sine grundejere til at overholde gældende regler 

for beplantning langs vejene. 

Anita Kraul – Odsherred Kommune har pt. opgaver omkring adgangsveje / beskæring. 

 

 Der var ingen spørgsmål til punktet 

 

http://www.odsherred.dk/indhold/naturpleje
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=document&docId=112229&ItemId=112269
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=document&docId=112229&ItemId=112269
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Det er et elektronisk system der beregner rute/tid ud fra gældende lov. 

SAGT/KSO anbefalede at posten fremover kører med max. 30 km.t. 

LB opfordrede til at man kontaktede hende pr. tlf. 70 70 70 30 eller pr. mail skrivpost@post.dk. 

SAGT har tidligere og vil fortsat arbejde for 30 km.t på sommerhusgrusveje.   

 

Postkasser – Vi er gjort opmærksom på, at PostDanmark er begyndt at sende breve ud om 

postkasseanlæg. Det virker ikke som om de selv er bekendt med hvilke grundejerforeninger der 

er etableret før 1973 da vi har erfaret, at også foreninger før den tid har modtaget brev. 

 

Flere foreninger havde modtaget skrivelse vedrørende opsættelse af 

postkasseanlæg. PPH henviste til Bekendtgørelse 727 hvori der klart 

er beskrevet, at det er den enkelte fritidshusejer der står for 

opsættelse og ikke grundejerforeningerne. Post Danmark ved faktisk 

intet om hvornår foreningerne er stiftet / hvornår en udstykning er 

fra. SAGT har bragt emnet op i SOL og bedt kommunen om at være 

behjælpelig, men det er vores opfattelse, at det er Post Danmarks 

problem og at de selv bør finde frem til dem der er pligtig til at 

opsætte postkasseanlæg. Mange foreninger har ikke fællesanlæg og 

man kan jo ikke ”bare” inddrage grundejernes jord til fællesområde. 

   

Kommunen har afholdt et borgermøde angående trafik. Desværre var vi ikke inviteret, og da den 

var annonceret temmelig sent i dagspressen, var der ingen fra SAGT der havde mulighed for at nå 

til mødet. 

 PPH kunne oplyse, at chikanerne på Lyngvejen snart bliver fjernet. 

 

Affald – SAGT har været inviteret til møder om affaldssortering m.v. Man vil fra kommunens side 

gerne forsøgsvis etablere områder med større affaldscontainere – kunne være i forbindelse med 

offentlige parkeringspladser/indkøbssteder. Der er pt. ingen afklaring. 

  

 Der var ingen spørgsmål til punktet 

 

Stiprojekter – Første del af Højderygstien åbnedes i marts måned.  

Et problem i forbindelse med vedligeholdelse af stisystemer/vore veje, er de mange steder hvor 

RosaRogusa(Hybenrosen) breder sig, og hvor man ikke er flittig med beskæring. Kommunen vil 

meget gerne bistå med vejledning og bakker op om alle der bekæmper rosen.  

Læs mere på: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/ invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-

goere/bekaempelse/bekaempelse-af-rynket-rose-uden-brug-af-pesticider/.  

 

 

 Indvielsen havde været en virkelig stor succes – ca. 700 personer var 

mødt frem. 

 

 

Vig mødet (i 2015 afholdt i Nykøbing) 

Der var en opfattelse af, at der var færre mødedeltagere end året før. De deltagende udtrykte 

utilfredshed med antallet af oplæg – alt for mange. Til gengæld fandt man, at runde borde gav 

større mulighed for indbyrdes debat ind imellem oplæggene. 

SAGT/KSO har siden ytret ønske om at være mere med i planlægningen af mødet. 

SAGT/KSO har foreslået følgende emner: 

 / Projekt-og udviklingspuljen / Status for beredskabet / Status for tang / Mobiltelefoni-bredbånd / 

Badevandskvalitet / Frikommune – bidrag fra sommerhusejere / Skiltning / Adgang til strande / 

Åer og vandløb / Kommunens visioner-Annebjergparken / Lokal udvikling incl. 

sommerhusområder. 

 

Dette års møde er lagt til 20. august – placeringen endnu ikke vedtaget. 

 

mailto:skrivpost@post.dk
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Odsherred Forsyning - OF 

Gennem lang tid har kloakeringsprojektet været skrinlagt, men nu ser det ud til at lysne. I første 

omgang vandt Slagelse Kommune den anlagte retssag (som Odsherred Kommune lagde sig i 

”Slipstrømmen” af) men Konkurrencestyrelsen ankede. Nu er der truffet en endelig afgørelse hvor 

Slagelse Kommune endnu en gang vandt. Vi forventer derfor, at arbejdet genoptages 2017. 

Rensningsanlæggets placering er endeligt vedtaget og rådgiver på byggeriet blev vundet af firma 

Krüger. Ekspropriation foretages af Odsherred Kommune. Hvis der opstår problemer i den 

forbindelse, har det ikke indflydelse på byggeplanerne, idet et problem ”kun” vedrører prissætning 

for ekspropriationen. 

Rensningsanlægget forventes færdigt i 2019. 

 

Man forventer ingen problemer i forbindelse med store regnskyl, da der laves store 

regnsvandsbassiner til opsamling af regnvand. 

Vedrørende længden på udløbet – 200 m. – er det nøje planlagt, da det er der, der er mest 

gennemstrømning. 

 Der var en enkelt forening der klagede over den trufne beslutning om 

at samtlige grundejere skal kloakeres. Det er en beslutning som vi 

desværre ikke kan gøre noget ved.  

 Der blev spurgt til, hvor det nye rensningsanlæg kommer til at ligge.   

Mellem Tengslemarkvej og Lerbjergvej. 

 Kortet er fra OF´s hjemmeside   

 

 

 

 

 

 

 

 Der blev stillet spørgsmålstegn ved det ”korte” udløb, da man mente 

det skulle ud på dybt vand, da der er tale om ferskvand som bevirker 

at affald stiger til vejrs 

 

Gentagelse af: Indefrysning af tilslutningsafgift 

SAGT har bedt kommunen svare på, om det er muligt at indefryse tilslutningsafgiften (den 

offentlige andel) hvis man i forvejen har indefrosset ejendomsskatten. 

Svar: Det er muligt for ejer af ejendomme med tilhørende grund(ejendom) at indefryse sine 

ejendomsskatter og tilslutningsbidraget. 

Dog er det kun muligt for en borger at få indefrosset sine ejendomsskatter på én ejendom. Det vil 

sige, at såfremt en borger ejer flere ejendomme, så er det kun muligt at få indefrosset 

ejendomsskatterne på den ene ejendom. Det er ligeledes kun på denne ejendom, hvor det er 

muligt at få indefrosset et eventuelt tilslutningsbidrag. 

Det er muligt at få sat indefrysningen af ejendomsskat i bero på sin ejendom med henblik på i en 

periode at få indefrosset ejendomsskatte og eventuel tilslutningsbidrag på en anden ejendom. 

Odsherred Kommunes Borgerservice kan kontaktes for yderligere oplysninger herom. Tlf.:5966 

6666 

I øvrigt kan man læse mere om betaling af kloaktilslutningsbidrag på Odsherred Forsynings 

hjemmeside. www.odsherredforsyning.dk/betaling-af-tilslutningsbidrag.282.aspx 

Man kan læse mere om indefrysning af ejendomsskatter på Odsherred Kommunes hjemmeside. 

www.odsherred.dk/indhold/ejendomsvurdering-og-ejendomsskat  

 

 

http://www.odsherredforsyning.dk/betaling-af-tilslutningsbidrag.282.aspx
http://www.odsherred.dk/indhold/ejendomsvurdering-og-ejendomsskat


6 

 

 

Mobildækning 

Mobil-/bredbånds mulighederne er stadig langt fra at være optimale. Der er dog stor forskel på 

hvordan forbindelsesmulighederne er alt efter hvilken udbyder man bruger og hvor i Odsherred 

man har sommerhus.  

Går man ind på www.bredbaandsmatch.dk  kan læse om hvordan forholdene er. 

SAGT er bekendt med, at der arbejdes på højtryk for at få forbedringer i området mellem Overby 

og Lumsås. Nogle aktive grundejere har dannet en arbejdsgruppe som har holdt TDC til ilden, og 

der meldes om, at mobil-/bredbåndsnettet skulle bliver forbedret inden sommeren 2016. 

TDC er på baggrund af Teleindustriens rejseholds anbefalinger vendt tilbage til Kommunen med 

orientering om, hvor man bør undersøge mulighederne for at opsætte master. Der er udpeget 5 

steder: Overby Lyng på Sjællands Odde, Stenstrup Lyng, Højby Lyng i Sejerø Bugt, Knarbro Klint 

syd for Ordrup næs samt Grevinge Lammefjord. 

Teleindustriens rejsehold består af: Erhvervsstyrelsen, TDC, 3, Telenor og Telia.   

Se www.mastedatabasen.dk/VisKort 

 

 Der var ingen spørgsmål til punktet – dog mente alle, vi har stort 

behov for bedre mobildækning. 

 

Opdatering  

En lille bøn fra kassereren – husk at meddele når jeres forening får ny formand eller kasserer – 

det vil lette arbejdet meget og spare os for unødig henvendelse til de afgående personer. Det vi 

har brug for er min. Navn, Adresse og meget gerne Mailadresse. 

 

Det er også vigtigt at sikre Grundejerforeningernes mailadresse meddeles kommunen da det 

offentlige stort set er digitaliseret – det kan være foreningen har egen mail, ellers anvender man 

formanden/kassererens mailadresse. 

Man kan tilføje/ændre e-mail adresse på: http://www.odsherred.dk/indhold/grundejerforeninger 

Har man brug for hjælp i forbindelse med registreringen, så kan man kontakte Marianne 

Fogelmann på mail:mf@odsherred.dk eller telefon 5966 6064 

 

Inddrivelse af vejbidrag. 

 

SAGT blev på repræsentantskabsmødet 2015 opfordret til at gøre noget ved problemet 

”gratisterne”. Vi besluttede derfor at øge juridisk hjælp. Det har betydet, at vi sendte et antal 

navne/adresser på grundejere der ikke er pligtig til at være medlem af grundejerforeninger og 

som ikke ønskede at deltage økonomisk i vejvedligeholdelse. 3 sager er nu sendt til retslig 

afgørelse. 

 

 Karl-Anker Thorn orienterede om emnet, men måtte konstatere, at 

der ikke er et endeligt svar vedrørende pt. vedr. de 3 prøvesager. Vi 

melder ud så snart der et truffet afgørelse i sagerne.  

 Der blev opfordret til, at man som forening sørgede for at få tinglyst 

pligt til medlemskab/vedligeholdelsespligt ved salg af ejendomme. 

 

Kystsikring 

 

I beretningen sidste år beskrev vi hvorledes kommunen i enkelte tilfælde kan bistå 

grundejerforeningerne i arbejdet med kystsikring, men Kommunens generelle holdning er, at 

Odsherreds kyststrækning er et af de vigtigste aktiver i Kommunen som man ønsker at bevare så 

naturlige som muligt. 

Kystbeskyttelsesanlæg har desuden ofte en negativ virkning på nærliggende kyststrækninger og 

forstyrrer de naturligt kystprocesser, så problemerne flyttes. Derfor skal etablering af 

kystbeskyttelse som udgangspunkt undgås. 

Har man spørgsmål eller ønskes hjælp, kan Kommunen kontaktes på: Center for Natur, miljø og 

trafik – landskabsforvalter Rasmus Kruse Andreasen raka@odsherred.dk eller tlf.5966 6087. 

I øjeblikket er der en sag vedr. Nordre Strandvej som SAGT arbejder videre med. 

http://www.bredbaandsmatch.dk/
http://www.mastedatabasen.dk/VisKort
http://www.odsherred.dk/indhold/grundejerforeninger
mailto:raka@odsherred.dk
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Oversigt -Affald / genbrugsstationen 
 

Sorteringsvejledning – Genbrugsstationen 
 
Genbrug  
Aviser og ugeblade 
Aviser, reklamer, telefonbøger, ugeblade. 
Beton og tegl 
Rene beton- og teglbrokker. 
Genbrugsteltet/container 
Ting der er for gode til at smide ud, f.eks. 
møbler, porcelæn, nips m.m. 
Dæk og fælge 
Bildæk med og uden fælge. 
Emballage affald (rent) 
- Plastflasker og dunke (uden låg) 
- Klar plast - Farvet plast 
- Dåser og metal 
Gips 
Gipsplader og andet gipsaffald. 
Grene 
Biler med mindre trailere kan gratis aflevere 
på genbrugspladserne. Øvrige vogne 
skal aflevere til Noverens komposteringsanlæg 
på Nykøbing-Slagelsevej 10 A eller 
til Audebo. Der betales efter vægt. 
Flasker og glas (tomme) 
Vinflasker, spiritusflasker, dressingflasker, 
konservesglas og marmeladeglas. 
Haveaffald 
Ukrudt, græs og blade. 
Hård PVC 
Rør, drænrør, kloakrør, elektrikerrør, tagrender, 
nedløbsrør. 
Jern og metal 
Feks. cykler, græsslåmaskiner, motorer 
uden olie. 
Pap 
Ren pap, papkasser og bølgepap. 
Ren jord 
Ren jord fra havearbejde.  
Rødder 
Træstubbe, grene og rødder 
Tøj 
Rent tøj og sko. 
Vinduer 
Bilruder, løse vinduesglas, vinduer og glasdøre. 

Forbrændingsegnet 

 
Forbrændingsegnet affald 
Møbler, plastic, skumgummi, flamingo, 
gulvtæpper, bøger, brædder, tekstiler 

 
Ikke forbrændingsegnet 
 
Ikke forbrændingsegnet affald 
Springmadrasser, trykimprægneret træ, 
eternit uden asbest, presenninger, rygsække, 
persienner, regntøj, bruseforhæng, 
haveslanger og andre bløde PVC-produkter. 
Isolering 
Mineraluld, herunder rockwool og glasuld. 
Asbest 
Asbestholdigt affald, som kan støve, skal 
være emballeret i 2-lags plast før afleveringen 
(f.eks. beskadigede væg- og loftplader). 
Ikke støvende asbest (f.eks. hele plader) 
kan afleveres uden emballage. 
 

Specialbehandling 
Batterier 
Husk de genopladelige batterier, som 
f.eks. findes i ledningsfrie apparater som 
mobilteleforner, boremaskiner, håndstøvsugere, 
elektriske tandbørster og lign. 
Bilakkumulatorer 
Elektronikaffald 
- Store husholdningsapparater 
- Små husholdningsapparater 
- IT og teleudstyr 
- Radio, TV og video 
- Belysning. 
Farligt affald 
Olie, kemikalier og spraydåser. 
Medicinaffald; herunder kanyler – skal 
være i godkendt emballage som f.eks. fås 
på genbrugspladserne. 
Fyrværkeri 

 

 
 Der var ingen spørgsmål til punktet. 

 

 

Politi / indbrud 

Sidste år meldte politiet om fald i indbrudsfrekvensen, hvilket jo var glædeligt. 
Det har dog vist sig at være en kortvarig glæde. Jfr. Nordvestnyt meldes der, at 

kriminaliteten atter er i stigning. 312 gange var der indbrud i sommerhuse = en 
stigning på19,5 %. 

For de fastboende er tallet dog faldet med 46 %.  
 

Derfor opfordres alle til at holde et vågent øje med hinandens ejendomme og 
uregelmæssig trafik og adfærd i området – særligt i de perioder hvor der er lav 

besøgsfrekvens af sommerhusejere. 
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Borgmesteren opfordrer selvfølgelig til, at man melder til politiet hvis der er sket 

indbrud, også selv om vi har erfaring for, at politiet ikke kommer til stedet. Det er 
under alle omstændigheder vigtigt af hensyn til forsikringen. 

 
En lidt uhyggelig oplevelse som dog endte godt var da et bestyrelsesmedlem 

oplevede, at en person kom og meddelte der lå en bombe på stranden. Politiet 
var adviseret.  

 
Bestyrelsesmedlemmet og en nabo gik til stranden for at se og sikre personer 

ikke gik nær. De kunne dog hurtigt se, at der ikke var tale om en bombe men et 
rør fyldt med cement som man fik fjernet til genbrugspladsen. 

Det der desværre er trist, er at nærpolitiet slet ikke reagerede på henvendelsen.  

 
Hvordan vi får politiet til at interessere sig mere for indbrud i sommerhuse m.m. 

er et spørgsmål som vi vil forelægge på et SOL-møde. 
 
 Der var ingen spørgsmål til punktet 

 
Hastighedbegrænsning 

 

Vi arbejder stadig på generel hastighedsbegrænsning på vores grusveje. 
Kommunen lovede på SOL mødet den 19. feb. 2015 at bringe emnet op på deres 

førstkommende møde med Færdselssikkerhedsudvalget. 
 

Vi har faktisk henvendt os direkte til Politimesteren, men denne har desværre 
ikke ”orket” at svare. Det skal dog ikke forhindre at vi fortsætter at presse på, 

også set i lyset af postvæsenet kørsel. 
 
 Der var ingen spørgsmål til punktet 
 

Badevandskvalitet 
 

SAGT har siden sidste repræsentantskabsmøde fået taget prøver af det vand der 
udledes i Sejerøbugten via åer. Vi vil få taget nye prøver i april og august måned 

for at få et billede af udviklingen. 
 

Kommunen arbejder på at få så mange ”blå flag” som muligt. 
 

Ønsker man at se hvorledes kvaliteten er lige præcis på ved ens strand, så kan 
man se det ved at slå op på www.odsherred.dk/indhold/badevandskvalitet , og 

siden klikke på laboratoriets database. 
 
 Der var ingen spørgsmål til punktet 

 

 

Åben ild 
 

http://www.odsherred.dk/indhold/badevandskvalitet
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Vi kan kun anbefale, at men kontakter Beredskabsvæsenet i sådanne tilfælde og 

dersom man lejer huset ud, orienterer lejerne om at er ulovligt at tænde bål i 
sommerhusområderne og at det kan afstedkomme store bøder hvis man 

opdages. Bemærk det er ikke lovligt at anvende fyrværkeri de fleste steder i 
sommerhusområderne – det gælder også nytårsfyrværkeri. 

 
 Der var ingen spørgsmål til punktet 

 

 Beretningen blev godkendt 
 

AD 3 Forelæggelse og godkendelse af regnskab 
 

Kassereren KLP havde følgende bemærkninger til det udsendte regnskab. 
 Indtægter: I 2015 havde SAGT 94 foreninger svarende til 4.790 medlemmer. 

  Ingen bemærkninger til renteindtægten. 
 Udgifter: Porto – Dejligt med mange mailadresser – husk at meddele ved 

ændringer. 
  Kontorhold – Udgiften til aviser er den tungeste post dernæst 

telefon til formand/kasserer  
  Møder & Kørsel – Bestyrelsen har deltaget i 7 bestyrelsesmøder, 

2 KSO-møder, 4 SOL-møder, 1 repræsentantskabsmøde. 

Herudover har enkelte deltaget i revisionsmøde, 3 OF-møder, 
3Grønt Råd-møder, 6 temamøder 

 Repræsentation: Afsked med bestyrelsesmedlem Leila Møller, 
foredragsholder i 2015, vin til vandmålings manden. 

    
   Der var ingen spørgsmål til regnskabet 

 

   Regnskabet blev godkendt 

 
AD 4 Indkomne forslag 

 Punktet udgik da der ikke var indkommet forslag. 
 

AD 5 Forelæggelse af budget/Kontingen 
 Kassereren KLP gennemgik kort det udsendte budget der viser et 

budgetteret mindre underskud.  Kontingent og rykkergebyr uændret. 
   

 Der var et enkelt spørgsmål til indtægterne. Den faldende indtægt 

skyldes, at man ikke på budgetteringstidspunktet kan forudse 

afgang/tilgang af foreninger. Desuden er vi gået fra 17 kr.pr.gr til 15 

kr. pr. grundejer. 

 

 Budgettet blev godkendt 

 
AD 6 Valg til bestyrelsen 

 På valg var: Kasserer Kirsten Laage-Petersen – som blev genvalgt 
  Bestyrelsesmedlem Poul Jørgensen – som blev genvalgt 

  Bestyrelsessuppleant Kurt Jensen – som blev genvalgt 
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AD 7 Eventuelt 
 Der blev opfordret til at man hentede App’en ”Hjertestart”. Der vil man 

hurtigt få et overblik over hvor den nærmeste hjertestarter findes. Det er 
TRYG-fonden der står som udgiver af App’en. Hjertestartere findes derudover 

ved næsten alle større supermarkeder. 
 Husk dog altid at ringe 112 og gå aldrig fra den nødlidte. 

 
 Det blev foreslået, at man på foreningens opslagstavle henviser til nærmeste 

hjertestarter. 
 

 Der blev stillet henvisningsspørgsmål til, om vi atter skal søge at flytte 
Repræsentantskabsmødet til Odsherred – evt. en lørdag/søndag formiddag. 

 Der kom ikke nogen endelig markering – dog blev der udtrykt ønske om at 

man valgte en anden dag end mandage. 
 

 
 

 17. april 2016   10. april 2016 
 

 
 

 
  Kasserer   

 
 


