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                                                           REFERAT 

Bestyrelsesmøde afholdt søndag den 16. oktober 2016  Kl. 9:30 – 11:15 hos Peter Carlsen,  

Grønningen 17, 3210 Vejby Strand. 

 

Til stede var: Harald Jepsen, formand, Grønningens 10, Peter Carlsen, kasserer, Grønningen 17, 

Poul Bach Sørensen, medlem, Kastorvej 12, Steen Wangel,  suppleant, Grønningen 5. 

 

Fraværende: Kurt Kristensen, næstformand, Kastorvej 13, Ida Rasmussen, medlem, Grønningen 3, 

Marianne Ingeholms Larsen, suppleant, Kastorvej 8 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Referat af bestyrelsesmøde d. 21. august 2016 blev godkendt 

 

2. SIDEN SIDST 

 

 a. Græsslåning på fællesarealer 

 

Græsslåning finder sted i oktober. Mht buskrydning i skel og ved stiender, har Ida Rasmussen  

endnu ikke fået tilbagemelding om tilbud. 

 

 b. Container på Kastorvej 15 

 

Denne er nu fjernet, og kommunen har svaret, at man vurderer lovlighed af permanent opstilling 

efter byggereglementet og lokalplanens bestemmelser fra sag til sag og ikke kan udstede generelle 

retningslinjer. 

 

 c. Container på Kastorvej 14 

 

Poul Bach Sørensen vil undersøge, hvornår denne bliver fjernet. 

 

 d. Afhentning af grenaffald foretages i uge 44. 

 

Poul Bach Sørensen indhenter tilbud om afsavning af  højtsiddende, knækkede grene på 

”fyrretræsøen” på fællesarealet ved Strandhøjgaard og melder tilbage. (Vi har netop modtaget et 

tilbud fra havemanden SØREN. Beskæring af øen og bortkørsel af grene vil andrage  mellem 6000,- 

og 8000,- Kroner. I givet fald vi accepterer dette tilbud, vil arbejdet kunne foretages i november). 

Andre tilbud indhentes imidlertid også. 

 

 e. Opfølgning af rodskæring 

 

Kurt Kristensen følger op og melder tilbage om udviklingen i sagerne om påbud af rodskæring  på 

Munkestensvej 1 og Kastorvej 1. Skrider foreningen til rodskæring selv, skal dette varsles til de to 

grundjere. 

 



 f. Vedrørende beplantning i skel mellem Brantebjerg 5 og 7 

 

Foreningen modtog en henvendelse fra grundejer på Brantebjerg 5 om naboens gøremål i skel. 

Nogle steder er der nu ikke længere beplantning, hvilket bekymrede grundejeren. Man anbefaler 

generelt at hegne sin grund ind med beplantning i skel, men hvis naboerne kan enes om, at der er 

åbent, vil bestyrelsen ikke gribe ind. Efter at have synet problemet overlader vi det til grundejerne 

selv at komme overens om beplantning i skel. Grundejerne kan evt. anmode om hegnssyn for egen 

regning. 

 

 g. Vedrørende olietønde og krat der breder sig på  Lunavej 10 

 

Poul Bach Sørensen tjekker om tønden på fællesarealet er fjernet og krattet klippet tilbage som 

påbudt af grundejerforeningen og melder tilbage. 

 

3. VEJE 

 

 a. Vedrørende forbudsskilt på strækningen på Vangegærdet afventer vi stadig tilbagemelding 

fra kommunen. 

 

 b. Kurt Kristensen følger op med entreprenøren NCC  med henblik på udbedring af nyligt 

opstået revne i den nye asfalt på Højdevej. 

 

4. DRÆN 

 

 a. Steen Wangel oplyste, at Munkestensvejs 10 har set sig nødsaget til at få udbedret dræn 

via strømpeforing, hvilket allerede er sket. Grundejereforeningen har tidligere givet tilsagn om at 

betale stykket fra skel til egen brønd i sti. Først til en pris af Kr. 4.000,-, senere til en  revideret pris 

(ny entreprenør) på Kr. 7.250,-. Det viser sig nu, at strømpeforingen har kostet Kr. 11.000,-. Da 

arbejdet er udført uden afklaring med Grundejerforeningen, har vi valgt at betale  de allerede aftalte 

Kr. 7250,-. 

 

 

5. BEPLANTNING 

 

 a. Vedrørende foreningens beskæring af underskov i egepur på fællesareal 

 

Intet er vedtaget, men jævnfør oven for  afventes tilbud gennem Ida. Der skal tages kontakt til flere, 

så vi får flere priser at vælge imellem. 

 

 b. På fællesarealet bag Grønsalsager 3 er der  tilsyneladende endnu ikke ryddet helt op. 

 

Bestyrelsen vil bede Ida tage kontakt med græsslåmanden om evt. at rydde op mod ekstrabetaling. 

Oprydningen bør ske i forbindelse med græsslåning. 

 

6. FORENINGENS ØKONOMI 

 

 a. Kasserer Peter Carlsen fremlagde den aktuelle status. Det er blevet tid til at sælge 

værdipapirer for i alt Kr. 25.000,-, så der kan frigives likvide midler til de løbende udgifter. 

 

 b. Foreningens tidligere kasserer, Max Döbeli, har meddelt, at han agter at betale Kr. 2000,- 

af på sin gæld til foreningen månedligt. Peter Carlsen, kassereren, kunne bekræfte, at det første 

afdrag var gået ind på foreningskontoen pr. 1. okt. Bestyrelsen har efter konference med advokat 



tilbudt Max Döbeli at indgå en frivillig aftale om tilbagebetaling med et engangsbeløb på ca. 1/3 af 

den samlede gæld på Kr. 91.500,- og en afdragsordning for restgælden. Ordningen rummer 

bestemmelser, der bl. a. giver foreningen sikkerhed for at kunne udtage pant i tilfælde af 

misligeholdelse, om rentetilskrivning etc. En sådan frivillig ordning kaldes også et gældsbrev. 

Denne ordning har Max Döbeli valgt ikke at tage imod. 

 

Max Döbeli henviser i sit svar uretmæssigt til, at han allerede har givet foreningen et gældsbrev. Da 

han  erkendte sit underslæb over for formanden og bestyrelsen d. 20. februar, lovede han at 

underskrive et sådant gældsbrev, hvilket imidlertid aldrig skete. 

 

D. 18. oktober d. å. modtog foreningen en henvendelse fra politienheden for økonomisk kriminalitet, 

som bad os bekræfte, at der forelå en aftale, og at Max Döbeli var begyndt at betale afdrag på sin 

gæld. Vi kunne kun bekræfte det sidste, men afviste at dette var sket efter gensidig aftale med os. Vi 

har stadig ikke Döbelis underskrift på, at han vedgår sin skyld og gæld, kun nogle mundtlige 

forsikringer  og et par mails. Politiet oplyste i sit svar, at dette vil indgå i sagen, som nu sendes til 

vurdering hos politiets egne jurister. Politiet bekræftede også, at grundejerforeningens 

erstatningskrav lyder på Kr. 91.500,- fratrukket det første afdrag på Kr. 2000,- altså i alt Kr. 89.500,- 

 

Vi benyttede politiets henvendelse i sagen til at genfremsætte vores tilbud til Max Döbeli om at 

indgå en frivillig ordning med os og bad ham underskrive et gældsbrev på Kr. 89.500,-    

 

 

7. NYTÅRSKUR 

 

 Det blev foreslået, at foreningen afholder nytårskur fredag d. 6/1-2017 på Restaurant 

FAMO, Øster Søgade 114 (lille Triangel), 2100 Ø. Meld tilbage til  Steen Wangel om deltagelse 

alene eller med partner eller ægtefælle. 

 

8. NÆSTE BETYRELSESMØDE 

 

 Tidspunktet for dette vil blive aftalt ved nytårskuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 


