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GRUNDEJERFORENINGEN STRANDHØJGÅRD 
Referat af ordinær Generalforsamling 

Lørdag den 28. april 2007 i Vejby Forsamlingshus. 
 
 
Formanden for Grundejerforeningens bestyrelse, Jesper Harvest, Lunavej 12, bød vel-
kommen på bestyrelsens vegne, hvorefter næstformand John Bukdahl, Rågevangsvej 20, 
blev enstemmingt valgt til generalforsamlingens dirigent. Dirigenten åbnede mødet med 
at konstatere, at generalforsamlingen var forskriftsmæssigt indkaldt og dagsordenen 
opstillet i henhold til vedtægterne. I alt 35 grundejere var mødt frem eller repræsenterede 
ved fuldmagt. 
 
Punkt 2. Formandens beretning. 
Formanden indledte beretningen om foreningens virksomhed i det forløbne år med at 
præsentere bestyrelse og suppleanter. Siden 2006 har bestyrelsen haft det maksimale antal 
på 5 medlemmer (vedtægterne foreskriver tre til fem), samt to suppleanter. I årets løb har 
der været afholdt 5 bestyrelsesmøder. Medlemmerne har desuden været i jævnlig kontakt 
i forbindelse med opgaverne. 
 
Lokalplanen for Strandhøjgårds område har nu været gældende i et år. Hovedformålet 
med planen er fortsat at sikre Strandhøjgårds område som et attraktivt område. Samtidig 
var det dog ønskeligt at ændre nogle af de gamle regler til mere tidssvarende bestemmel-
ser. Nogle af grundene langs de fælles grønne arealer er ikke så store som mange almin-
delige sommerhusgrunde. De gamle bestemmelser og den begrænsede grundstørrelse for-
hindrede i mange tilfælde udvidelse af sommerhuset til hvad der må betegnes som nuti-
dig størrelse. De komplicerede gamle regler er nu afløst af en bestemmelse om maksimalt 
120 m2 bebygget areal. Maksimum gælder for summen af al bebyggelse og overdækket 
areal på grunden. Men et vilkår for den ekstra byggemulighed er, at områdets åbne og 
grønne helhedpræg bevares. Derfor bestemmelser om afstande til skel og jordvolde og 
om levende hegn mellem grundene. Bestemmelserne om afstand til skel vil i mange tilfæl-
de udelukke, at der kan opføres en carport på grunden. Men carporte hører heller ikke 
hjemme i et sommerhusområde. Bilerne kan tåle at stå ude, og der er gode parkeringsmu-
ligheder på de åbne forarealer og vejene. Det er en kvalitet at beholde vort områdes sær-
præg og særlige kvaliteter, som er de åbne, grønne forarealer langs vejene, græsvoldene, 
de levende hegn og fællesarealerne, samt udnyttelse af området til fritidsformål. 
 
Vort område er godt 40 år gammelt, og træer og buske vokser sig hele tiden større. Som 
bekendt er grundene omgivet af egeplantninger mod fællesarealerne. Den oprindelige 
tanke var, at træerne skulle udtyndes, efterhånden som de voksede sig store. Tilbage 
skulle blive enkelte fritstående træer, som så ville vokse i bredden. Det var en fin idé, 
men måske lidt teoretisk. I praksis er det jo mange steder gået anderledes. Flere steder er 
der ikke udtyndet, og her vokser træerne til stor højde; de trækker hinanden op. Andre 
steder er alle træer skåret helt ned, men heller ikke udtyndet, hvorved beplantningen 
bliver til en noget uformelig hæk, som jævnligt skal beskæres. Enkelte steder er der 
plantet fyr eller gran, som i modsætning til de løvfældende ege også skygger om vinteren, 
og det er helt i modstrid med den oprindelige tanke. 
 
Det er den enkelte grundejers opgave at vedligeholde beplantningen på egen grund og 
langs veje, stier og fællesarealer. Det handler såvel om beskæring og udtynding som 
efterplantning. For to år siden udsendte vi et notat om beplantningen med overskriften 
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”Giv plads til lys, luft, udsigt og godt naboskab”. Altså en opfordring til at man i fælles-
skab med naboerne finder ud af en tilfredsstillende ordning. Flere steder er det desuden 
et problem, at kraftige trærødder ødelægger vejbelægningen, det gælder især fyrretræerne. 
Her har grundejerforeningen i nogle tilfælde henstillet at rødderne beskæres, eller bedre 
at træerne fældes. Problemerne vil ikke blive mindre i de kommende år. Nærmere regler 
er næppe mulige. Men hermed en opfordring til at se på forholdene lidt med den 
oprindelige tanke i erindring, altså løvfældende træer, nogle større og altså blivende, men 
med god indbyrdes afstand, og så med en underplantning af buske, løvfældende – 
skovhassel er en god mulighed. 
 
Bjørneklo har vi vistnok ikke i vort område, men den findes i nærheden. Hvis den 
skulle finde vej hertil skal den bekæmpes ved opgravning og afbrænding af skærme-
ne, den må aldrig lægges i kompostbunken. Der findes en vejledning fra Miljømini-
steriet.1 Om afbrænding af haveaffald henvises til kommunens vejledning, som kan 
fås fra Teknisk Forvaltning.2 Der må kun afbrændes haveaffald, som skal være tørt, 
og bålet skal være under opsyn. Der må kun afbrændes, når røgen ikke er til gene for 
naboerne, og det må kun ske om dagen og på hverdage, ikke på søn- og helligdage.  
 
Drænledningerne i vort område skal jævnligt efterses. Ledningen langs Grønningen og 
Munkestensvej har fungeret godt i det forløbne år. På ledningen mellem Heliosvej og 
Polarisvej er nylig konstateret et problem i det grønne område bag Heliosvej.   
 
For nogle år siden rettede vi sammen med de berørte fire andre grundejerforeninger 
henvendelse til Helsinge Kommune om trafikforholdene på Rågevej. Uvedkommende 
gennemkørsel er ikke tilladt, men finder alligevel sted, og en del bilister kører for hurtigt 
på den smalle vej og er dermed til fare både for sig selv og andre. Det er fortsat besty-
relsens opfattelse, at en dæmpning ved en eller flere fysiske foranstaltninger er påkrævet. 
Der vil blive fulgt op på problemet. 
 
Vejene i vort område er gennemgående i god stand, enkelte mindre reparationer vil blive 
udført i år. En undtagelse er mildt sagt Højdevej, som er meget hullet. Vejen er ikke kun 
vores, idet den også er adgangsvej til grundene langs nordsiden, som imidlertid ikke er 
omfattet af en grundejerforening. Vi har flere gange rettet henvendelse til Helsinge kom-
mune med henblik på en reparation og løsning på betalingsspørgsmålet. Men antageligt 
har kommunens medarbejdere trukket sagen ud med henblik på at overlade den til den 
nye Gribskov kommune. Vi vil fortsat presse på for at få vejen repareret, og er parat til 
bidrage, idet vejen jo er adgangsvej til Kristinehøj, Kamillevej, Knolden og Vangegærdet.          
 
Bølgebryderne ud for Markvænget har gjort det muligt og populært at opholde sig på 
sandstranden. Det har medført parkeringsproblemer på vejen. Der er ny skiltning af par-
keringsforbud på vejens nederste strækning mellem Strandbakken og nedgangen til 
stranden. Så må vi se om det bliver respekteret og håndhævet. Der skal i påkommende 
tilfælde være fri passage for redningskøretøjer. Ordningen med afsats og trappe ned til 
                                                 
1 www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2001/udenbrugafsproejtegifte.htm. Gribskov kommune har 
forslag til indsatsplan mod bjørneklo til høring ind til 15. maj. Forslaget kan ses på: 
www.gribskov.dk/gribskov/Serviceydelser.nsf/0/73609e1754368d28c12572a4002f6565/$FILE/ATTTAL
VA/Bjoerneklo-folder_Web.pdf. 
2 Gribskov kommunes folder om afbrænding af haveaffald kan hentes på addressen: 
www.gribskov.dk/gribskov/Serviceydelser.nsf/0/9ee2aef2cf9de3d1c12572c700371d72/$FILE/Afbr%C3
%A6nding%20af%20haveaffald.pdf. 
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stranden er bedre end den tidligere ordning, men det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at 
det desuden vil være ønskeligt med en badebro i sæsonen. Vi er i kontakt med Landlig-
gersammenslutningen og Grundejerforeningen Vejby Strand herom. Det er Grundejer-
foreningen Vejby Strand, der samarbejder med kommunen om ordningen af badefor-
holdene ved Markvænget. 
 
Hermed sluttede formanden sin beretning om bestyrelsens arbejde i det forgangne år. 
Beretningen gav anledning til en række uddybende spørgsmål og supplerende kommenta-
rer fra de fremmødte medlemmer. 
 
Næstformand John Bukdahl orienterede uddybende om problemerne i forbindelse med 
at afklare financieringen af en reparation af Højdevej. Sagen kompliceres af, at grund-
ejerne nord for vejen er uden ejerforening. Alle grundejere skal derfor tages i ed indivi-
duelt, og hvis blot én siger fra over for en financieringsplan, skal sagen op i byrådet. 
Gribskov kommune er optaget af sammenlægningsproblematikken og har pt. ikke været 
ude at bese Højdevejs tilstand. Dog har den nu sat en sagsbehandler på sagen. Næstfor-
manden lovede at bestyrelsen vil holde kommunen til ilden, især da vejen nu er i en så 
dårlig forfatning, at det kan forvolde ulykker og medføre erstatningskrav. Dirk Hansen, 
Grønnevej 3, mente at grundejerforeningen kunne lægge ud for en lappeløsning med 
asfalt, men det afviste formanden på nuværende tidspunkt. 
 
På foranledning af spørgsmål fra Ebbe Skovsgaard, Grønsalsager 3, præciserede næstfor-
manden, at ansvaret for Højdevejs vedligeholdelse må anses at påhvile grundejerne nord 
og syd for vejen i fælleskab, herunder Strandhøjgård med halv vægt. Skønt sognet i sin 
tid anlagde vejen, kan kommunen ikke anses for at hæfte juridisk.  
 
Samme grundejer, der er nytilkommer og i øvrigt understregede, at han og familien netop 
faldt for området på grund af dets grønne egenart, rejste det som et problem, at visse 
grundejere benytter de grønne fællesarealer til oplagring af haveaffald år efter år. Forman-
den henstillede til grundejerne at opbevaring af haveaffald (med henblik på afbrænding 
el.lign.) kun må ske i en begrænset periode og ikke længere end til Skt. Hans. Da bør alt 
være væk, også af hensyn til den årlige slåning af de grønne fælleder. På foranledning af 
spørgsmål fra Merete Balle, Vangegærdet 24, tilføjede formanden, at olietønder (til 
afbrænding) ikke hører hjemme på fællesarealerne, men bør opbevares på egne grunde. 
 
Kurt Kristensen, Kastorvej 11+13, forespurgte, om han måtte fælde egetræerne og plante 
nye ud mod fællesarealet. Det sagde formanden ja til, da det er grundejers ansvar, men 
henstillede samtidig til at overholde ånden og kun plante løvfældende træer og buske. 
Gran- og fyrretræer f.eks. hører ikke hjemme i stykket langs fællesarealerne. 
 
På foranledning af spørgsmål fra Bitten Koors Fischer, Kamillevej 5, meddelte 
bestyrelsesmedlem Leslie Christensen, Grønsalsager 4, at den travle Gribskov Kommune 
havde meddelt at trappen, der giver strandadgang ved Markvænget, vil blive sat op i løbet 
af de første 14 dage af maj. På foranledning af Merete Balle, Vangegædet 24, lovede 
Leslie Christensen at forhøre sig hos nabogrundejerforeningen, hvornår trappen ved 
Vincentstien længere henne mod Heaterhill bliver genetableret. 
 
Henrik Lund, Munkestensvej 2, takkede bestyrelsen for at interessere sig for trafikbe-
grænsning på Rågevej. Han oplyste om resultatet af en trafiktælling foretaget på Rågevej 
ved Klitgårdsvænget i 2006. I gennemsnit passerede 400 biler Rågevej i tidsrummet mel-
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lem 12 og 18 i weekenden. Omregnet betyder det ugentlig 4.000 biler, antagelig flere, der 
alle kører 50 km/t og dermed er til fare for beboerer, og især børn, i Strandhøjgård. 
Henrik Lund opfordrede bestyrelsen til at samarbejde med de øvrige fire grundejer-
foreninger med henblik på en løsning/opstilling af chikaner. 
 
Leslie Christensen takkede for oplysningerne og bad på bestyrelsens vegne om tallene. 
Han oplyste, at Rågevej med sin 1–1½ bils vejbredde under de gældende regler er for 
smal til chikaner. Man kunne håbe, at lovgivningen ville blive ændret på dette punkt. Den 
populære strand ved Markvænget er en del af årsagen til trafikken, og en begrænsning af 
den motoriserede adkomst, f.eks. med vejspærre på Markvænget har været stillet i forslag. 
Den nye bestyrelse vil fortsætte arbejdet med at finde en løsning. En ensretning af 
Rågevej vil ikke løse problemet, da erfaringen viser, at bilisterne så blot er tilbøjelige til at 
køre endnu hurtigere. 
 
Ole Larsen, Knolden 7, oplyste at en del grundejere ulovligt udlægger parkeringschikaner 
på græsklædte forstykker såsom træstubbe, sten etc., og han henstillede til, at de fjernes. 
Også deciderede beplantninger af rabatten, som det bl.a. ses på Højdevej, bør fjernes. 
Bestyrelsen tilsluttede sig dette og lader hermed opfordringen gå videre til grundejerne. 
 
Connie Svendsen, Kastorvej 16, efterlyste grus på stien og klagede over fortsatte proble-
mer med vand på grunden. Næstformanden henholdt sig til, at der ifølge bestyrelsens 
oplysninger allerede var blevet lagt grus på det pågældende sted; regningen for arbejdet 
var betalt. Vandproblemet kunne løses ved at grave faskine. Formanden Jesper Harvest 
præciserede, at en rist til afledning af overfladevandet ikke kunne komme på tale, da 
regnvand ikke må udledes i kloaken. 
 
Næstformand John Bukdahl lovede på opfordring af Erik Helge Nielsen, Kastorvej 9A at 
rydde op på nogle generende grene efter en træfældning sidste år, som nu blokerede en 
sti. Nielsen gjorde desuden opmærksom på, at visse grundejere har belagt deres 
indkørsler med sten eller perlegrus, hvilket ikke er tilladt, og at dette problem er udbredt. 
Betyrelsesmedlem Max Döbeli erindrede om, at der allerede sidste år tilgik de pågælden-
de grundejerne et brev med en opfordring til at fjerne sten og perlegrus fra forarealer og 
indkørsler. Opfordringen til grundejerne om selv at løse problemet og fjerne sten og grus 
er hermed gentaget. Bestyrelsen vil ikke optræde som politi. Formanden nævnte, at ville 
man stabilisere jorden, var græsarmeringssten en tilladt løsning. 
 
Erik Helge Nielsen, Kastorvej 9A forhørte sig om muligheden for en løsning på 
problemet med grusvejen ved Castorvej 9A og 9B, der ikke er asfalteret. Formanden 
oplyste at man var opmærksom på problemet, og arbejdede på sagen. Man havde kontakt 
med en entrepenør og denne havde frarådet stabilgrus. Belægning med sten og ler kunne 
komme på tale som kortsigtet løsning, men bestyrelsen mente som entrepenøren, at 
vejen på sigt burde asfalteres og lovede at arbejde herfor. 
 
Endelig gjorde samme grundejer opmærksom på problemerne med trærødder, der forår-
sager buler i asfalten, især på Mælkevejen. Næstformanden henviste til, at bestyrelsen per 
brev havde bedt de pågældende grundejere om at foretage rodskæring eller på anden 
måde løse problemet (f.eks ved træfældning) – og om, at bestyrelsen ville bestille rod-
skæring på grundejers regning, hvis ikke det blev foretaget snarest. Bestyrelsen er bekendt 
med, at rodskæring visse steder er foretaget, men lovede at følge op og tage affære, hvor 
det ikke er sket. 
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På foranledning af Kurt Kristensen, Kastorvej 11+13, gjorde formanden opmærksom på, 
at Nordkysten er anmodet om at reparere den beskadigede overkørsel mellem 
Mælkevejen og Salhøjgårdsvej. 
 
Efter disse uddybende bemærkninger og opfølgende spørgsmål tog generalforsamlingen 
formandens beretning til efterretning og kvitterede med bifald. 
 
Punkt 3. Regnskabet.  
Kasserer Tommy Brink Christensen, Grønningen 6, fremlagde det af foreningens 
bestyrelse underskrevne regnskab til godkendelse. Indledningsvis beklagede kassereren, at 
der i forbindelse med kontigentopkrævningen, som nu er udliciteret til et privat firma, 
desværre ved en fejltagelse i visse tilfælde blev benyttet endog meget gamle oplysninger, 
lagret i PBS. Det søges nu rettet. Kassereren undskyldte fejlen, og denne undskyldning 
gives hermed videre til berørte grundejere. 
 
Under gennemgangen af regnskabet oplyste kassereren, at foreningen i 2006 havde et 
overskud på kr. 43.639,01. Vejfondens saldo var ved årets udgang på kr. 689.798,09. På 
foranledning af Flemming Lademann, Taurusvej 11, som efterlyste principperne bag for-
rentningen af vejfondens midler, oplyste kassereren, at foreningen foretager forsigtige in-
vesteringer, fortrinsvis i obligationer. Iøvrigt bemærkede kassereren, at den del af vejfon-
dens midler der står i svenske aktie-indekserede obligationer fortsætter med at give 
fantastisk gode renter. Formanden indskød, at midlerne i vejfonden bl.a. er en opsparing 
til nyasfaltering af alle vores veje, den dag det bliver aktuelt. 
 
Enkelte af regnskabets poster blev nærmere forklaret. På spørgsmål fra Connie Svend-
sen, Kastorvej 16, oplyste formand Jesper Harvest, at udgifter til græsslåning (kr. 8.500), 
omfatter alle græsarealerne (kr. 6.000) og stisystemet (kr. 2.500) – og i øvrigt foretages af 
Lars fra Strandhøjgård. Posten “spuling” blev forklaret – det drejer sig om den årlige 
spuling af drænrørene. Erik Helge Nielsen, Kastorvej 9A problematiserede kontigentet til 
landliggersammenslutningen (kr. 4.085). Leslie Christensen begrundede på bestyrelsens 
vegne forsat medlemskab, bl.a. med argumentet om, at man har større gennemslagskraft, 
når man rejser sager over for kommunen og andre myndigheder. Disse foretrækker i øv-
rigt også at samarbejde med én paraplyorganisation frem for med grundejerforeningerne 
hver for sig. Leslie Christensen fremhævede trafiksanering på Rågevej, som et eksempel 
på en konkret sag, der med fordel er rejst gennem landliggersammenslutningen. Forman-
den tilføjede, at udgiften er overskuelig og pt. årligt udgør kr. 19 per medlem. 
 
Flere medlemmer bl.a. Kurt Kristensen, Kastorvej 11+13, efterlyste sidste års regnskabs-
tal til sammenligning. Bjarne Bang, Vangegærdet 18+20, opfordrede bestyrelsen til at 
ophænge en udskrift af regnearket med alle udgiftsposter på generalforsamlingen. Henrik 
Lund, Munkestensvej 2, foreslog bestyrelsen at lægge begge dele blev ud på hjemmesi-
den. Kassereren takkede for de gode opfordringer, som var teknisk mulige, og opfordre-
de den nye bestyrelse til at arbejde for at udsende sidste års regnskab til sammenligning 
og også lægge det ud på foreningens hjemmeside i en mere detaljeret udgave. 
 
Endelig foreslog Merete Balle, Vangegærdet 24, også at sende næste års budget ud sam-
men med regnskabet. Her tog formanden ordet og mindede om, at foreningen ikke er en 
offentlig institution med eget sekretariat, men – her blev han sekunderet af kassereren – 
blot har en jævn bestyrelse af frivillige. Bestyrelsen reagerer ofte blot ad hoc til opståede 
situationer uden at operere med et egentligt budget. Til enkelte udgiftsposter afsætter 
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bestyrelsen i visse tilfælde på forhånd midler, og formanden kunne således oplyse, at 
bestyrelsen havde besluttet at afsætte kr. 100.000 til udbedring af veje i det kommende år. 
Budgettet vil i store træk være lig sidste års regnskab. Bestyrelsen er i øvrigt ikke forplig-
tet af vedtægterne til at udfærdige og fremlægge budget. 
 
Efter dette blev regnskabet enstemmigt godkendt, og generalforsamlingen takkede 
bestyrelsen og revisoren for arbejdet. 
 
Punkt 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
På valg var: formand Jesper Harvest, Lunavej 12, der ikke genopstillede, kasserer Tommy 
Brink Christensen, Grønningen 6, der heller ikke genopstillede, og Max Döbeli, Vesten-
vej 1, som bestyrelsen indstiller til genvalg. 
 
Bestyrelsen indstillede nyvalg af: Kirsten Birk Hansen, Vestenvej 7 og Harald Hartvig 
Jepsen, Grønningen 10. Valg gælder for 2 år 
 
Generalforsamlingen tog bestyrelsens indstillinger til efterretning uden modkandidater 
eller afstemning. Den nye bestyrelse består herefter af: 
 
John Bukdahl, Rågevangsvej 20, Leslie Christensen, Grønsalsager 4, Max Döbeli, Vesten-
vej 1, Kirsten Brink Hansen, Vestenvej 7 og Harald Hartvig Jepsen, Grønningen 10. 
 
I henhold til vedtægterne konstituerer den nye bestyrelse sig på førstkommende møde. 
 
Punkt 5. Valg af 2 suppleanter  
Bestyrelsen indstillede nyvalg af Jan Bau, Kamillevej 8, og Jørgen Djurhuus, Vestenvej 
21. Valg gælder for 1 år. 
 
Generalforsamlingen tog bestyrelsens indstillinger til efterretning uden modkandidater 
eller afstemning. 
 
Punkt 6. Valg af revisor. 
Bestyrelsen indstillede nyvalg af Tommy Brink Christensen, Grønningen 6. Valg gælder 
for 1 år.  
 
Generalforsamlingen tog bestyrelsens indstilling til efterretning uden modkandidater eller 
afstemning. 
 
Punkt 7. Kontigent og Vejfondsbidrag for 2008 
Bestyrelsens forslag om uændret kontigent og vejfondsbidrag for 2008 blev enstemmigt 
vedtaget af generalforsamlingen uden afstemning. Kontigentent og vejfondsbidraget 
udgør ifølge § 3 i alt kr. 600,00 for hver oprindelig parcel et medlem er ejer af. 
 
Punkt 8. Forslag fra medlemmerne.  
Der er ikke rettidigt modtaget forslag. 
 
Punkt 9. Eventuelt 
Tidligere formand Jesper Harvest orienterede om planerne i forbindelse med festlig-
holdelsen af 125-året for indvielsen af Vejby Forsamlingshus. Interesserede medlemmer 
var velkomne til at deltage i reception d. 2. oktober og fest d. 6 oktober. 
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Lokalet i Vejby Forsamlingshus er allerede reserveret til næste års generalforsamling. 
 

Næste års generalforsamling i Grundejerforeningen Strandhøjgård  
finder sted lørdag d. 26. april 2008 

 
Formanden benyttede lejligheden til at takke for støtten fra flertallet af medlemmerne. 
Generalforsamlingen kvitterede med et langvarigt bifald. 
 
Bjarne Bang, Vangegærdet 18+20, henstillede til bestyrelsen om udsende post uden at 
anføre medlemmets e-postadresse på kuverten for at undgå misbrug af e-postadresser. 
Tommy Brink Christensen beklagede det skete. 
 
Niels Jansson, Grønsalsager 6, forhørte sig om andre medlemmer havde oplevet rotte-
plage, da de hos ham var til stor gene, idet de var i isoleringen. To-tre medlemmer meldte 
tilbage, at også de havde været plaget af rotter. Jesper Harvest mindede om, at kommu-
nen er ansvarlig for rottebekæmpelsen og skal kontaktes i alle tilfælde. Samtidig opfordre-
de han medlemmer til at undlade at fodre ræve eller på anden måde udlægge foder, der 
kan tiltrække rotter. 
 
Mødet sluttede klokken 11.30 og dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 
Referent: Harald H. Jepsen. 
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På møde lørdag den 5. maj 2007 konstituterede grundejerforeningen Strandhøjgårds 
bestyrelse sig med følgende sammensætning: 
 
John Bukdahl Nielsen, Rågevangsvej 20, formand 
Harald H. Jepsen, Grønningen 10, næstformand 
Max Döbeli, Vestenvej 1, kasserer 
Leslie Christensen, Grønsalsager 4, medlem 
Kirsten Birk Hansen, Vestenvej 7, medlem 
 
 
Den ny bestyrelse henstiller samtidig til, at adresseændringer meddeles til kassereren 
Max Döbeli, Vestenvej 1, helst per elektronisk post. 
 

Kassererens e-postadresse er: md@arkitekt-kunst.dk  
 
NB! Ligeledes beder bestyrelsen grundejerne meddele deres evt. elektroniske post-
adresser (e-mail) til kassereren, da dette vil lette arbejdsgangen og spare foreningen 
porto ved udsendelse af meddelelser.  
 
Den øvrige bestyrelsen kan kontaktes på følgende e-postadresser: 
 
jbukhdahl@hotmail.com 
harald.jepsen@yahoo.com 
lech@udd.cbs.dk 
kirsten.birk.hansen@mail.dk 
 
 
Grundejerforeningens hjemmeside er under konstruktion, men allerede nu kan 
lokalplanen for området (inclusive kortbilag) hentes der. Adressen er:  
 

www.strandhojgaard.dk 
 
 
 
 
 
 
Til opslagstavlen: 
 
Husk! 
 
Græsslåningstiderne: hverdage kl. 10 – 18; lørdage kl. 10 – 13; søn- og 
helligdage kl. 10–12. Tiderne gælder også brug af motorsave, kant-
klippere og andre støjende maskiner. 
 
Vedr. regler for afbrænding af haveaffald henvises der til kommunes 
bestemmelser: kun tørt haveaffald og kun på hverdage indtil kl. 18.00. 


