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Referat af  ordinær generalforsamling lørdag d. 30. april 2011 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus 
 
Bestyrelsesformand Harald H. Jepsen bød på bestyrelsens vegne velkommen til de i alt 40 fremmødte 
grundejere. John Bukdahl blev foreslået som dirigent og valgt. Det konstateredes, at indkaldelsen var 
rettidigt udsendt og generalforsamlingen forskriftmæssigt indkaldt i henhold til vedtægterne og dermed 
beslutningsdygti . g

1. Beretning 
Formanden indledte med at meddele, at medlem af  bestyrelsen, Leslie Christensen, var fraværende 
grundet bortrejse. Formanden fremlagde herefter sin beretning for det forløbne år: 

Indledning 
Bestyrelsen har i det forgangne år bestået at 4 medlemmer og 2 suppleanter. Vanen tro har også supple-
anterne deltaget i bestyrelsens arbejde. Der er afholdt 6 møder i bestyrelsen, og medlemmerne har 
desuden været i kontakt om opgaverne mellem møder. 
 
Hvis jeg skal karakterisere året der er gået siden sidst, så har det været et meget aktivt år. Året har især 
været præget af større og mindre drænproblemer, og igen i år var vinteren hård ved vores veje.  Vi fik 
indført en affaldsordning med afhentning af grenaffald og har opsat skilte med legende børn og forbud 
mod løsgående hunde. Bestyrelsen tog i foråret en rundgang med en landskabsarkitekt og besigtigede 
beplantningen ud mod fællesarealerne med henblik på en præcisering af reglerne for dens pleje. I den 
sammenhæng har vi i år besluttet kun at få slået græsset på fællearealer og kiler en enkelt gang. Bestyrel-
sen har løbende besvaret mere end 30 henvendelser og forespørgsler fra grundejere. Vi er i tæt dialog 
med Gribskov kommune og med nabogrundejerforeningerne om vedligeholdelse af vores veje og tra-
fikforhold, dræn og udlægning af affald. En stor sag, som ikke er på den udsendte dagorden er det 
rundsendte forslag sandfodring. Jeg foreslår at vi afsætter tid under eventuelt til en drøftelse af emnet. 

I det følgende vil jeg gå i detaljer med de nævnte emner. Jeg henviser endvidere til vores hjemmeside, 
hvor referater fra bestyrelsens møder er tilgængelige: www.strandhojgaard.dk  

Vejene 
Hvad vejene angår, så har regnskabet for 2010 især været belastet af udbedringer, som vi fik foretaget 
sidste i 2009 på større dele af Vestenvej. Resultatet er blevet godt og vi kan nu koncentrere os om andre 
områder, herunder smertensbarnet Højdevej. Sammen med Vangegærdets nederste del mod 
Markvænget danner Højdevej grænse til vores nabo-grundejerforening ”Vejby Strand”. 
 
Vores nabo-grundejerforening har ikke som vi medlemspligt. Det betyder at den ikke kan påtage sig 
rollen som vores modpart i at finde en løsning på, hvem der skal punge ud med hvor meget til 
Højdevejs vedligeholdelse. Men formanden er positiv over for vores ønske om at finde en løsning på 
fordeling af ansvar og udgifter. Vi er gået videre med sagen og har bedt Gribskov kommunalbestyrelse 
som vejmyndighed om at der foretages vejsyn, hvortil alle parter i sagen indkaldes til et møde. Forman-
den på den anden side er enig med os i at et vejsyn er den bedste løsning. Vi sendte begæring om vejsyn 
til kommunen i januar 2011. Vi har fået et henholdende svar fra den ansvarlige embedsmand i 
kommunen om at det kan tage tid, da kommunen har fået mange lignende henvendelser. Bestyrelsen 
følger sagen nøje. 
 
Vi har desuden bedt Gribskov kommunalbestyrelse om at Højdevej og Vangegærdets nederste del 
administreres efter samme regler. Som det er nu, så administreres Højdevej efter landzone-
bestemmelserne i lov om private fællesveje, mens Vangegærdet administreres efter byzone-reglerne. 
Denne forskel i Gribskov kommunes praksis er uhensigtsmæssig og vi har bl.a. gjort gældende at 
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historisk set, før udstykningen af Strandhøjgård i 1960’erne, udgjorde den pågældende vejstrækningen 
én samlet vej med navnet Højdevej. Det viser de gamle kort. Vi har derfor bedt kommunen om at tage 
dette forhold i betragtning og bedt om vejsyn for hele strækningen ind til vores nabo-
grundejerforening. 
 
Trods indstilling fra borgermøder og lobbyvirksomhed fra landliggersammenslutningen (LLS) 
fortsætter Gribskov kommune med at administrere langt de fleste veje, herunder i vores område, efter 
byzone-reglerne. Kun et fåtal administreres efter landzone-regler, hvilket ellers var indstillingen fra 
borgermøderne. Ud over en forskel i retsgrundlaget påvirker beslutningen hvordan udgifterne til 
udbedring af skader fordeles mellem grundejerne. Groft sagt kan man sige at landzone-reglerne fordeler 
udgifterne til vedligeholdelse mellem vejens brugere, mens byzone-reglerne overvejende pålægger 
udgifterne på de grundejere som bor på den pågældende vej alt efter størrelsen af deres ejendom, 
ejendomsvurderingen, antallet af overkørsler osv.  
 
Vejdirektoratet har kort været inde i sagen og vejledende udtalt sig til støtte for LLS synspunkt – at et 
sammenhængende område bør administreres efter ensartede regler. Foreningen arbejder aktivt på at få 
gennemført en ensartet administration efter landzone-reglerne, så det sidste punktum er næppe sat i 
den sag. 
 
Vi har sat alle reparationer på Højdevej i bero til vejsynet er overstået, og har bragt en principiel 
afklaring på ansvars- og udgiftsfordeling mellem os og grundejerne på den anden side af vejen. Vi håber 
det kan afklares i år, da Højdevej trænger. 
 
Jeg vil gerne takke for de grundejere, som jævnligt fejer og holder vejbanen fri for nedfaldne blade og 
nåle og skærer overgroede græskanter langs vores veje, så vandet kan løbet af i rabatten. Jeg vil her også 
gerne opfordre andre til at deres eksempel følges, da blade og græs holder på vand og frost, og det 
indvirker negativt på asfaltens holdbarhed.  
 
Der skal også lyde en tak til grundejere, som hjælper med at klippe bevoksningen ned ved stienderne og 
dermed sørge for at vi kan passere frit til og fra fællesarealerne.  
 
Dræn 
De stigende nedbørsmængder er en konstant udfordring for kapaciteten af vores to dræn. Inden for det 
seneste halvandet år har vi foretaget i tre omgange foretaget TV inspektion og spulet begge dræn i hele 
deres udstrækning.  I sommeren 2010 blev en prop i drænet Grønningen-Munkestensvej lokaliseret 
efter henvendelse fra en grundejer på Grønningen og efterfølgende spulet væk. Ligeledes er et brud på 
det andet dræn ved Lunavej blev udbedret. I begge tilfælde medvirkede de såkaldte bredejere – grund-
ejere med tinglyst vedligeholdelsespligt af drænet – i betalingen. Vi har tæt kontakt med kommunens 
vandafdeling og har etableret en praksis, hvor vi i grundejerforeningen hjælper med at fordele 
udgifterne og udsende regninger for brugerbetalingen. 
 
Men som enhver kan forvisse sig om ved Rågevangsvej og Rågevej, så er der kun så meget vi kan gøre, 
hvis ikke bredejere længere nede af drænets strækning opfylder deres vedligeholdelsespligt. Vandet fra 
drænet løber over fra den sidste drænbrønd på vores område nede ved Rågevangsvej og fortsætter nu i 
en bæk over Rågevej mod mosen. Problemet er en forstoppelse længere nede af Rågevej, og trods 
gentagne påtale og påbud fra kommunen har grundejerne der ikke gjort noget. Sagen har stået på siden 
efteråret. Det sidste vi har hørt er at kommunen vil politianmelde de pågældende bredejere. 
 
Vi får fortsat en del henvendelser om stående vand på visse grunde efter tø og regnskyl. Principielt er 
det den enkelte grundejers problem, og bør løses individuelt med nedsivning på grunden, med faskiner 
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eller andet. Lad mig her minde om at overfladevand fra tagrender og lignende ikke må ledes i kloak. 
Det kan medføre bøde hvis det opdages. 
 
På længere sigt skal de gamle lerdrænrør skiftes, men igen giver det kun mening hvis alle bredejere i 
drænets udstrækning er enige og medvirker hertil. Sagen fra drænet langs Rågevej giver desværre ikke 
grund til optimisme om at en sådan enighed kan opnås.  
 
Volde og forarealer 
Vi får fra tid til anden henvendelse fra grundejere om brug og beplantning af volde og forarealer. Lad 
mig her indskærpe at volde og forarealer er belagt med servitut. De må ikke tilplantes, men skal fremstå 
græsklædte, og ligeledes må der heller ikke lægges kompakte fliser, perlegrus eller andet. Ønsker man at 
plante træer eller hæk for at skærme mod indsyn, skal beplantningen foretages inden for volden. Træer 
plantet uden for voldene skal fjernes. Hvor græsjorden er smattet og fugtig er det ekstraordinært tilladt 
at sikre grunden med græsarmeringssten.  
 
Fællearealer og råd om beplantning 
Mange har i de forgangne år beskåret deres egetræer ud mod kiler og fællesarealer. Det er ikke altid 
foregået i henhold til reglerne og heller ikke altid nænsomt under hensyntagen til det æstetiske helheds-
indtryk af egetræsbeplantningen. Hensyn til lys og luft har ofte været det bærende ønske, når man er 
gået i gang med motorsaven, og ikke så meget regler og helhedsindtryk. Vi opfordrer grundejere med 
sådanne planer til at spørge bestyrelsen til råds.  
 
Af de gamle skøder kan vi læse, at hensigten var at der skulle laves en samlet plan for vedligeholdelse af 
egetræerne, med gradvis udtynding af den oprindelige beplantning ved fældning og beskæring og med 
efterplantning. En sådan plan blev aldrig udarbejdet, men da reglerne blev fornyet i 2003-4 og lokalpla-
nen vedtaget, tog man de oprindelige tanker med. Lad mig en gang for alle slå fast at egetræer er pålagt 
med servitut, også i lokalplanen. Træerne må altså ikke fældes i deres helhed. Reglerne præciserer at det 
påhviler den enkelte grundejer – og altså ikke grundejerforeningen eller bestyrelsen – at pleje beplant-
ningen, både i skel og ud mod fællesarealerne. Som lokalplanens paragraf 9 stk. 6 siger: ”Beplantningen 
i skel, også mod fællesarealer, vedligeholdes af den enkelte grundejer, med efterplantning, udtynding og 
beskæring.” Læg mærke til at efterplantning er nævnt først. Pleje kan således også ske med efterplant-
ning af´unge (ege)træer og ikke kun med motorsav. 
 
Bestyrelsen tog i foråret en rundgang med en anerkendt landskabsarkitekt, Svend Kierkegård (SK), som 
selv bor i området og som desuden er elev af den landskabsarkitekt, der i 1960’erne medvirkede i ud-
stykningen. Det gjorde vi for at få en fortolkning af de oprindelige tanker og måske også nogle nye 
ideer fra en fagmand, så vi bedre kan rådgive grundejerne. Dem vil vi gerne dele med jer her. 
 
SK karakteriserede egetræerne som udtryk for en tendens i tiden i 1960erne og lagde op til en moderni-
sering. Der skal være plads til flere sorter end egetræerne for at skabe variation, dog med egetræerne 
som det bærende og væsentlige element, især ud mod fællesarealerne, og måske mindre i kilerne, hvor 
behovet for lys og luft er større. Med udgangspunkt i den variation, der allerede findes i området fore-
slog han bl.a. at man kunne supplere egetræerne med fuglekirsebær og æbletræer. Ifølge SK bør grund-
ejerne tilsigte at få flere solitære træer på hver grund, og ikke en tæt skov af  træer. SK kunne konstatere 
at flere grundejere har valgt at top kappe egetræerne eller skære dem ned til en uformelig hæk, især inde 
i kilerne. Egetræer klippet til stumtjenere syntes han bestemt ikke om. Han anerkendte dog behovet og 
ønsket om lys på grunden, og forslog lav buskvækst, især i bunden af  kilerne, og nævnte – igen med 
udgangspunkt i eksisterende variation – at man kunne overveje at variere med slåen, tjørn og hassel. 
 
SK foreslog at den enkelte grundejer udarbejder en plan med gradvis efterplantning i takt med fældning 
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og udtynding over flere år, så man undgår langvarige åbne huller i beplantningen. Han foreslog desuden 
at de åbne fællesarealer kunne deles op med enkelte bevoksninger, så rummet deles og fugle og børn får 
flere gemmesteder. Det er noget at arbejde med på sigt. Landskabsarkitektens tanker er hermed givet 
videre til inspiration,  
 
Et par grundejere har gået til værks på en måde, som heller ikke er hensigten. I et tilfælde har en ny 
grundejer på Brantebjerg søgt at udvide sin grund ved at fælde de inderste to-tre rækker egetræer, og 
det har vi nu påtalt over for den pågældende, og bedt ham om at efterplante med egetræer. 

Vi vil i år prøve kun at slå græsset på fællesarealerne og i kilerne en gang i sæsonen. Vi vil slå det i mid-
ten af juli. Tidligere år er græsset blevet slået omkring Skt. Hans og igen i september/oktober. Begrun-
delsen herfor er især at spare penge til slåning og samtidig undgå kørsel med tunge maskiner i efteråret, 
som sætter dybe spor når jorden er fugtig. 
 
Der er kommet nye regler om afbrænding i Gribskov kommune. Siden 1. januar 2011 er det helt 
forbudt at afbrænde gren- og haveaffald i sommerhusområderne i kommunen og forbuddet 
gælder hele året, i egne haver og på fællearealer.  Overtrædelse kan medføre politianmeldelse. 
 
Vi opfordrer medlemmerne til at benytte vores afhentningsordning for gren- og haveaffald, som sker to 
gange årligt – i maj og i oktober. Næste gang der afhentes er allerede om 14 dage, midt i maj. Affald til 
afhentning må udlægges på forarealerne ca. 14 dage inden. Man kan læse mere omregler for afhentning 
på vores hjemmeside. Foreningen udsender kun varsel om tidspunkt og regler for afhentning til med-
lemmer der har givet os deres mailadresse. Herudover kan kommunens genbrugsplads i Skærød ved 
Helsinge også benyttes til bortskaffelse af  haveaffald mhp. kompostering.  
 
Fællesarealerne eller kilerne må ikke bruges til oplag af  haveaffald, grenbunker eller græs fra græsslå-
ning på egen grund. Det bør man bortskaffe på anden vis. 

Trafiksikkerhed 
Bestyrelsen undersøger løbende konkrete muligheder for at forbedre trafiksikkerheden i området. Der 
er ikke sket mere mht. begrænsning af  gennemkørslen på Rågevej. Der er ikke enighed blandt 
grundejerforeningerne på begge sider af  vejen og et forsøg for et par år siden strandede på grund af  
modstand fra Hanebjergets grundejerforening.  
 
Foranlediget af  diskussion på sidste års generalforsamling søgte vi kommunen om nedsættelse af  fart-
begrænsning på Salgårdshøjvej, bl.a. på strækningen ud for Mælkevejen. Vi fik positivt svar tilbage fra 
trafiksikkerhedsudvalget, der tilsluttede sig en sænkning fra 60 km/t til 50 km/t og ville gå videre med 
sagen med opsætning af  nye skilte. Det er desværre ikke sket endnu, så vi skal have rykket kommunen. 
Derimod ønskede de ikke at opsætte spejl i svinget, da kommune og politi ikke mener de hjælper. 
 
Skilte med legende børn er nu på plads på strategiske steder. Der er også opsat skilte om hunde i snor 
ved stiender og indgange til fællesarealer. Trods dette har der igen været problemer med løsgående 
kamphunde. Vi henstiller til grundejere, der ser sådanne løse hunde, straks melder det til politiet. 

Landliggersammenslutningen 
Foreningen er medlem af  landliggersammenslutningen, paraplyorganisationen for grundejerforeninger i 
Gribskov kommune, og den varetager kollektivt vores fælles interesser i tværgående sager, i først række 
over for kommunen, gennem kontaktudvalget. Der er link til landliggersammenslutningen på vores 
hjemmeside (www.landligger.dk). Efter nykonstituering af  kommunalbestyrelsen i 2009 har LLS oplevet 
en dårligere kontakt med kommunens forvaltning, og kontaktudvalget har mødtes færre gange. Jeg har 
allerede nævnt at LLS er meget kritisk over for kommunens administration af  vejene. Vi håber at 
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kommunen genoptager dialogen og lytter mere til græsrødderne. 
Sandfodring 
Sagen om sandfodring har optaget LLS i de seneste to år og vi har deltaget i flere møder, herunder med 
eksperter fra COWI Consult, som har udarbejdet forslaget, og med repræsentanter fra Kystdirektoratet, 
som delte deres positive erfaringer med sandfodring fra andre steder i landet. Også Friluftsrådet og 
Dansk Naturfredningsforening har været hørt og støtter forslaget. Initiativet kommer fra grundejer-
foreningerne i LLS, med Rågeleje-Udsholt Strands Grundejerlav og Klitgårdens Grundejerforening 
som primus motor. Man kan læse mere i den udsendte folder 
 
Der er nu bred politisk opbakning til forslaget om sandfodring i kommunen, hvis der kan findes en 
fornuftig løsning på økonomien i forslaget. Kommunalbestyrelsen har besluttet at høre de berørte ca. 
14.000 lodsejere i en vejledende afstemning om hvorvidt den skal fremme eller stoppe projektet. 
 
Finansieringsforslaget fremgår af  det tilsendte materiale fra kommunen og indebærer at lodsejere skal 
betaler et beløb, der er afhængig af  deres matrikels afstand fra kysten. Der tilsigtes at de ca. 14.000 lods-
ejerne betaler et større beløb de første tre år til genopretning og derefter et mindre beløb til vedligehol-
delse.  Der opereres med 3 zoner. Vi ligger i zone 2 og 3, hhv. 200-500 m og 500-1000 m fra kysten. 
Det vil betyde en samlet engangsudgift i zone 2 på kr. 3.900 pr. grundejer for de første tre år samlet, og 
derefter 300 kr. om året fremover, og i zone 3 – kr. 1.950 og kr. 150 pr. år fremover. Arbejdet forventes 
igangsat i 2012. 
 
Der er indkaldt til borgermøder 13. og 14. maj, og bestyrelsen deltager. Yderligere oplysninger om 
forslaget findes i det tilsendte materiale og på GKs hjemmeside (www.gribskov.dk/kystsikring). Her kan 
man se de kritiske spørgsmål der er stillet til projektet og svarene på dem, bl.a. om det nu også virker, 
om der vil være en negativ miljøpåvirkning, om øget pres på vores strande, finansieringsmodellen osv.  
 
Vi har i bestyrelsen løbende drøftet forslaget, og vi er positivt stemt over for forslaget, som vil give os 
smukkere sandstrande og samtidig begrænse erosionen af  kysterne til et minimum. Fordelingsnøglen 
synes vi også er rimelig for et projekt af  denne art.  
  
Vi vil derfor opfordre grundejerne i vores område at stemme ja til forslaget om sandfodring og give 
kommunalbestyrelsen mandat til at føre sandfodringsprojektet videre. 

Andre forhold 

Vi fik en henvendelse fra Klitgårdens Grf. om medvirken til finansiering af  en trætrappe for enden af  
Klitgårdsvænget. Bestyrelsen har efter drøftelse takket nej til at medvirke. 

Endelig skal jeg minde om græsslåningstiderne, som er 10-13 på lørdag og 10-12 på søndage. Tiderne 
gælder også for brug af  støjende maskiner. Ved udlejning af  huset skal udlejningsbureauer have besked 
om at give dette videre til lejerne, og husk også at give klar besked herom ved bestilling af  træfældnings-
arbejder og lignende på grunden. 

Til sidst vil jeg igen anmode grundejerne til at meddele deres elektroniske adresse til foreningens 
kasserer eller til mig så vi kan spare foreningen portoudgifter. 

 
Formanden afsluttede sin årsberetning med at give dirigenten ordet, hvorefter denne indbød de 
fremmødte grundejere til kommentarer og spørgsmål. 

Westermann, Vestenvej 12, spurgte til problemet med vand på Rågevangsvej, og hvordan dette kunne 
løses. Bestyrelsen kigger på sagen. 

Faurschou, Heliosvej 2, takkede bestyrelse dens generelle tilfredsstillende indsats 
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Carlsen, Grønningen 17, spurgte om bevoksningen i skel mod fællesarealer er grundejers ansvar. Det 
er det. Der blev også spurgt om overfladevandsproblemet på Rågevej. Grundejerforeningen har påtalt 
det gentagne gange over for  kommunen og vil gøre det igen. Der er nu en politisag under opsejling. 

Skovsgaard, Grønsalsager 3, foreslog nedsættelse af  hastighed på Rågevej 40 km/t. Så vidt vides er 
den gældende hastighedsbegrænsning på 40 km/t. 

Jorlet, Lunavej 4, oplyste, at han ikke kunne huske, hvornår kilerne sidst var blevet slået, skønt det 
burde ske hvert år. Svaret fra bestyrelsen var, at når det ikke skete, skyldtes det måske bevoksningen i 
kilerne, som de påhvilede grundejerne selv at fjerne, så græsslåningen kunne finde uhindret sted. 

Bukdahl, Rågevangsvej 20 foreslog et spejl i svinget ved Salgårdshøjvej/Rågevej, da udsynet var 
katastrofalt dårligt på dette sted. Bestyrelsen har tidligere talt med kommunen. Politiet fraråder det da 
erfaringen er at bilister har svært at bedømme afstanden og derfor er kommunen heller ikke for spejle.  
 
2. REGNSKAB 
 
Kassereren Max Döbeli fremlagde og gennemgik det af  bestyrelsen underskrevne regnskab punkt for 
punkt, og efter endt gennemgang og nogle spørgsmål blev regnskabet godkendt. Igen i år var der ingen 
restancer. Formanden takkede kassereren for sit store arbejde. 
 
3. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN 
 
Leslie Christensen, Grønsalsager 4, havde meddelt, at han grundet for stort dagligt arbejdspres ikke så 
sig i stand til at fortsætte i bestyrelsen til udløbet af  sin valgperiode i 2012. Dog er Leslie ikke på valg i 
år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer indstillede til at man efterkom Leslies ønske og samtidig benyttede 
lejligheden til at skabe orden i valgperioderne jf. vedtægtens paragraf  6 (halvdelen af  bestyrelsen er på 
valg hvert andet år). Bestyrelsen indstillede derfor udskydelse af  valg af  Kurt Christensen og Harald 
Jepsen til 2012, og at Max Döbeli (modtager genvalg) og Leslie Christensen (opstiller ikke) er på valg i 
år, hvilket generalforsamlingen godkendte. 

Følgende blev enstemmigt valgt til bestyrelsen: 

 Max Döbeli, Vestenvej 1 
 (valg gælder for 2 år) 

og nyvalg af: 

 Poul Bach Sørensen, Kastorvej 12 
 (valg gælder for 2 år) 

Den ny bestyrelse består således af: 

 Harald H. Jepsen, Grønningen 10 
 Kurt Kristensen, Kastorvej 13, 
 Max Döbeli, Vestenvej 1 
 Poul Bach Sørensen, Kastorvej 12 
 
4. SUPPLEANTER (valgt for et år) 

 Bjarne Bang, Vangegærdet 18 (som fortsætter) 
 Ida Rasmussen, Grønningen 3 (ny suppleant) 
 
5. REVISOR 

Som revisor blev genvalgt Maria Bau, Kamillevej 8 

 



Grundejerforeningen STRANDHØJGÅRD 
www.strandhojgaard.dk 

 

 
Side 7 af 8 

 
6. FORSLAG FRA MEDLEMMERNE: 
 
Der var ikke rettidigt modtaget forslag fra medlemmerne 
 
7. EVENTUELT: 
 
Der var en del debat for og imod sandfodringsprojektet. Bestyrelsen fastholder at den overvejende er 
positivt stemt og opfordrer medlemmerne til at deltage i afstemningen og stemme ja. Det blev fra 
forsamlingen udtrykt at det er en unik mulighed, som ikke kommer igen og at man også bør tænke på 
sine børn og børnebørn. Bliver det et nej, så fortsætter erosionen af  kysten også. 
 
Vedr. økonomien og hvorfor kun de kystnære grundejere og ikke kommunekassen som sådan skal 
finansiere sandfodringen: Ifølge kystsikringsloven ikke tilladt kommunen at bekoste det. Udgifterne skal 
ifølge loven lægges ud til de borgere som skønnes at ville have gavn af  det. 
 
Der var forespørgsler vedrørende udvidelse af  trappen og evt. flere trapper til stranden, når der kom-
mer sandfodring. Dette er kommunens beslutning, men bestyrelsen vil rejse det på borgermøderne og 
også se om de kystnære grundejerforeninger har sådanne planer. Der efterlystes også en ståltrappe. 
 
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet Kl. 11:45 og takkede for god ro og 
orden. Næste års generalforsamling finder sted lørdag d. 28. april Kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus. 
 
Referent: Poul Bach Sørensen 
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Til opslagstavlen 
 
Græsslåningstiderne er igen: 

hverdage:  kl. 10-18 
lørdage: kl. 10-13 
Søn- og helligdage: kl. 10-12 

Tiderne gælder også brug af  motorsave, kantklippere og andre støjende maskiner. 

Afbrænding af  haveaffald er ifølge kommunens bestemmelser total forbudt hele året rundt. 

BORTKØRSEL AF GRENAFFALD i efteråret 2011 vil finde sted fra starten af  uge 45. 
(Grenaffald bør tidligst lægges ud 14 dage før bortkørsel) 
 

På møde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelse sig med følgende sammensætning: 

 Harald H. Jepsen, Grønningen 10, formand, 35 43 00 34 eller 29 65 94 82  
 Kurt Kristensen, Kastorvej 13, næstformand, 40 29 45 60 
 Max Döbeli, Vestenvej 1, kassereren 
 Poul Bach Sørensen, Kastorvej 12, medlem 
  
 Bjarne Bang, Vangegærdet 18, suppleant 
 Ida Rasmussen, Grønningen 3, suppleant 
 
Adresseændringer meddeles til kasserer Max Döbeli på md@arkitekt-kunst.dk. Grundejerne bedes 
meddele deres elektroniske postadresser (e-mail) til kassereren, da dette vil lette arbejdsgangen og spare 
foreningen porto ved udsendelse af  meddelelser. 
 
Bestyrelse kan kontaktes på følgende e-postadresser 
 harald.jepsen@yahoo.com 
 kurt@lintec.com 
 
Bestyrelsen henstiller til medlemmerne at henvende sig til bestyrelsen på skrift (bedst pr. e-mail). 
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