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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

I henhold til vedtægtens § 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i 

VEJBY FORSAMLINGSHUS – Lørdag den 15. august 2020 kl. 10.00 

Stationsvej 14, 3210 Vejby. 
 

Vi vil anmode om at der kun møder en fra hver Matrikel på grund af corona smittefaren! 
 

Dagsorden i henhold til vedtægten: 

1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Er vedlagt! 
 

2. Fremlæggelse af det af foreningens bestyrelse underskrevne regnskab til godkendelse. Er 
vedlagt. 

 
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt valg af en suppleant. 

a. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
Kurt Kristensen, Kastorvej 13 og Ida Rasmussen, Grønningen 3 
 
 

b. Valg af suppleanter. 

Som ny suppleant foreslår bestyrelsen: 
Anne-Marie Faurschou, Heliosvej 2 

 

c. Udtrædelser 

Marianne Ingeholm Larsen, Kastorvej 8 har valgt at træde ud af bestyrelsen på 
grund af travlhed. 
Cristina Nielsen, Taurusvej 12 har solgt ejendom. 
 
 

4. Valg af revisor. Valg gælder for et år.  
 

Maria Bau, Kamillevej 8 
 

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og vejfondsbidrag. 
 

a. Forslag angående asfaltering af resterende veje på Grf. Strandhøjgård.  

Se bilag 1 punkt 1. 

 

b. Forslag angående ændring af vedtægter angående investeringer og lån. 

 Se bilag 1 punkt 2. 

 

c. Fastsættelse af kontingent. 

 

d. Forslag angående sletning af §7.2 i lokalplan 

Se bilag 1 punkt 3. 
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6. Forslag fra medlemmerne. 

Ved fristens udløb den 1. april var der ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
 

7. Eventuelt.  
 
Bestyrelsens sammensætning var i sæsonen 2019-2020 
 

Formand   Kurt Kristensen, Kastorvej13, kurt@lintec.com 
Næstformand:  Poul Bach Sørensen, Kastorvej 12, poulbacha@gmail.com 
Kasserer:  Peter Carlsen, Grønningen 17, pc200654@gmail.com  
Medlem:  Ida Rasmussen, Grønningen 3. 
Medlem:  Marianne I. Larsen, Kastorvej 8. 
Suppleant:  Cristina Nielsen, Taurusvej 12 

Benyt foreningens afhentningsordning for haveaffald. NB! Vognmanden lader bunker større end 5m3 
ligge med mindre det tydeligt fremgår, at flere grundejere er gået sammen. Læs om regler for bundtning af 
haveaffald m.m. på www.strandhojgaard.dk.  

Husk at der i april og maj måned på genbrugspladsen i Skærød pr. Helsinge kan afhentes god, gratis 
muldjord. Åbningstider kan findes på www.gribskov.dk.  

Til opslagstavlen 

AFHENTNING AF GRENAFFALD 2020 

Afhentning af haveaffald sker i uge 20 i forårssæsonen og i uge 44 i efterårssæsonen. 

Udlægning af affaldet på eget for areal må tidligst ske 2 uger inden afhentning. 
 

GRÆSSLÅNINGSTIDERNE  

HVERDAGE KL. 10-18  
LØRDAGE KL. 10-13 

SØN- OG HELLIGDAGE KL. 10-12 

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

Bestyrelsen udsender ikke længere papirbreve til medlemmerne. Al post – herunder også 
indkaldelsen til generalforsamlingen og referat fra samme – sendes pr. e-mail til de 

medlemmer, som vi har en elektroniske adresse på og lægges desuden ud på hjemmesiden. 
Husk at give kasserer Peter Carlsen din mailadresse og gerne også telefonnr.  

pc200654@gmail.com   

Medlemmer uden kendt elektronisk adresse vil fortsat modtage denne indkaldelse til 
generalforsamling i papirkopi i deres sommerhus-postkasse.  
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Bestyrelsens beretning 2019-2020 

Forord 

Som det blev sagt i sidste beretning og på generalforsamlingen vil jeg på bestyrelsens vegne byde nye 

medlemmer i foreningen velkommen, der købes og sælges løbende i vores grundejerforening og gamle 

medlemmer træder ud og nye kommer ind. Nye medlemmer får en startpakke tilsendt som 

velkomsthilsen med nyttige oplysninger om foreningen. På foreningens hjemmeside 

https://strandhojgaard.dk/ er der anført en masse relevante oplysninger for den enkelte grundejer 

herunder løbende tiltag over året, uddrag og vigtige bestemmelser fra lokalplanen,  bestyrelsesreferater og 

generalforsamlingsreferater. 
 

Dræn 

Der blev orienteret om henvendelse fra grundejer på hjørnet af Munkestensvej, hvor grunden stod under vand 

grundet manglende afledning af vand ved de to brønde på hjørnet af Rågevej og Rågevangsvej. 

Grundejerforeningens dræn fungerer, men det gør drænet længere nede ikke. Brøndene hører til 

grundejerforeningen, men det videre forløb af drænet tilhører nabogrundene. Kommunen er kontaktet på baggrund 

af henvendelsen og var hurtigt til stede. 

Der er blevet oprettet et drænlaug i grundejerforeningen Hanebjerg (som er placeret på den anden side af Rågevej). 

I øjeblikket ser det ud til at drænet er OK. 

 

Drænlaug Mælkevejen 

Som omtalt i sidste års beretning mangler der et drænlaug til at varetage udfordringerne med vedligeholdelsen.  

”mangler info om hvilke matrikler” 

 

Inkasso/tvangsauktion 

Vi har i bestyrelsen valgt at lægge en hårdere kurs over for de grundejere som ikke betaler deres kontingent efter 

adskillige rykkere. Når man har investeret i et sommerhus i den dyre ende må det ikke være et problem at 

”glemme” at betale kontingent til grundejerforeningen. 
Hvis man har problemer med at betale kontingentet er det en god ide at ringe enten til formanden eller kasseren 

for at få sagen klaret på den ene eller anden måde. 

 

Der var varslet tvangsauktion over en tom matrikel, hvor grundejeren ikke havde betalt kontingent i adskillige år, 

tvangsauktionen blev gennemført tirsdag d. 28. maj. Da grundejeren ikke dukkede op og aflyste tvangsauktionen 

blev grunden solgt til højstbydende. 

Grundejerforeningen og kommunen fik på denne måde deres tilgodehavende godtgjort. 

Bestyrelsen kan moralsk ikke se igennem fingre med at nogle få ikke betaler eller ikke betaler til tiden på bekostning 

af alle andre. 

 

Vi vil opfordre til at overføre betalingen til betalingsservice, hvorved regningen altid bliver betalt i tide.  

 

Bestyrelsen (som er ulønnet) laver et stort arbejde for foreningen og det er meget tidskrævende for os at lave 

rykkere til de samme skyldnere hvert år gentagne gange. 

 

Vi kan dog videregive at året 2019 er det år hvor alle har betalt før 31. december, det kan ikke erindres sket i den 

nuværende bestyrelses regi! 

 

Veje 

I sidste beretning blev det nævnt at vi ville gå vores veje igennem for at få overblik over hvilke veje der skulle 

repareres eller asfalteres. 

http://www.strandhojgaard.dk/
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Efter en gennemgang er vi kommet til den konklusion at slidlaget på vejene er så tynd at det i løbet af få år vil være i 

en sådan tilstand at der de fleste steder vil være direkte huller på grund af revnedannelse i vejene (vand/frost) og 

underlaget vil være ødelagt. Hvis både vejene og underlaget skal repareres taler vi om en flerdobling af udgifterne. 

Derfor er vi gået i gang med at indhente tilbud på at få lagt nyt slidlag på alle de manglende veje i 

grundejerforeningen. Der er lagt nyt slidlag på Højdevej og nederste del af Vangegærdet. Vi vil gå efter at få lagt 

asfalt på de resterende i samme høje standard som på de allerede ny asfalterede veje. 

 

Beplantning, fællesarealer og græsslåning 

 

Forrige år (2018) var sommeren meget tør, vejret skiftede og der kom regn først sidst i august måned. 

Det har heldigvis vist sig at det ikke har haft nævneværdig indflydelse på beplantningen på fællesarealerne, alt gror 

vildt og vildsomt igen. Det får mig til at nævne at man har pligt til at holde arealet uden for sidste række egetræer 

mod fællesarealet fri for vildvoksende og selvplantede buskads som brombær, kirsebær og tjørn. 

Vi fik lavet underskovsrydning sidst i november 2017 i hele grundejerforeningen med henblik på at det skulle være 

nemmere for den enkelte grundejer at holde sit stykke fri for bevoksning, da det så kun skulle være vedligehold af 

arealet uden for egen grund. 

 

I 2019 fik vi slået græs 2 gange. Første gang omkring Sct. Hans og sidste gang i efteråret. 

Ved en rundering på fællesarealet før der blev slået græs var der et enkelt sted stadigvæk et par fodboldmål 

opstillet som ikke blev brugt, igen blev der ikke slået græs i kilen bag ved målene da der ikke var plads til at komme 

forbi med traktoren. 

 

Igen i år vil jeg sige tak til grundejerne som holder stienderne fri for grene og klipper bevoksningen tilbage så man 

kan færdes fra vejen og ud på fællesarealet. 

Det har været et meget vådt efterår og indtil nu vinter uden frost så adskillige stiender er så mudrede at det næsten 

er umuligt at færdes der. Vi påtænker at få udlagt et lag flis hvor det er værst, så der er mulighed for igen at kunne 

færdes uden at skulle iføres gummistøvler og vaders. 

 

 

Afhentningsordning 

 

Grenaffaldsordningen er nu kørt så godt ind at alle (næsten) gamle grundejere er bekendt med denne. Det har 

været en succes vi fortsætter med fremover. Alle vi har talt med er åbenlyst glade for ordningen. Nogle få 

grundejere har svært ved at overholde datoen for udlægningstidspunktet, og der bliver lagt ud lidt for tidligt, det 

kan der være flere årsager til men vi henstiller til at overholde tidspunkterne og mængderne angivet på vores 

hjemmeside https://strandhojgaard.dk/ 

Hvis man har større mængder, så lav en aftale med naboen og sæt en seddel på bunken som indikerer at bunken 

dækker flere matrikler. 

 

Lokalplan 

 

Så lykkedes endelig at få lokalplanen tilpasset til nutiden! 

Det hele startede med at vi i bestyrelsen syntes at der var for mange henvendelser omkring lokalplanens 

begrænsende muligheder for at få godkendelse til en nybygning, tilbygning eller udhus, som gjorde den samlede 

bebyggelsesgrad blev større end 120m2. 

http://www.strandhojgaard.dk/
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På generalforsamlingen 2018 kom så en grundejer med et forslag som skulle muliggøre at der blev bygget større 

end 120m2. forslaget blev desværre for sent indgivet men blev alligevel nævnt/debatteret og der var overvejende 

en positiv stemning for at gå videre. 

Det gjorde vi så og rettede henvendelse til kommunen, som var meget lidt imødekommende på at få lavet en ny 

lokalplan. 

Vi fik dog et møde sat op i oktober 2018. 

 På dette møde fremlagde vi vores synspunkter og mødte fuldt ud forståelse for vores ønske om at ændre 

bebyggelsesprocenten til at følge bygningsreglementet for sommerhuse. 

Et forslag fra kommunens side gjorde at man fjernede § 7.1. herved vil BR18 for sommerhuse være gældende og der 

vil kunne bygges op til 15% af matriklens areal. 

Ved sidste generalforsamling (2019) foreslog bestyrelsen at man ændrede lokalplanen i overensstemmelse med 

ovenstående. Det blev vedtaget! 

På et møde i august måned med Gribskov kommune blev vi orienteret om at man vil lad udvalget for land og by 

behandle vores ønske internt.  

Udvalget vurderede, at ændringen som var af mindre karakter, gjorde det muligt at følge en ny bekendtgørelse om 

fleksibel planlægning. 

Læs lokalplanen side 2. link:  https://strandhojgaard.dk/lokalplan/ 

 

Sidste efterår blev den nye lokalplan så godkendt! 

 

På bestyrelsens vegne 

 Kurt Kristensen 

 Formand 

  

http://www.strandhojgaard.dk/
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Beretning forår 2020. 

1. Generalforsamling 

 

a. Som skrevet i forårsbrevet udsendt tidligere i år har vi desværre været nød til at udsætte 

generalforsamlingen på ubestemt tid, det ser dog ud til at der er mulighed for at afholde den i 

august måned hvor der er lagt op til at man må forsamles mere end 100 mennesker i et 

forsamlingshus. 

Vi i bestyrelsen satser på at det kan lykkes!! 

 

2. Asfaltering 

a. Vores største arbejde har været at få hentet tilbud og evaluere dem sammen. Hver eneste af 

tilbudsgiverne vil selvfølgelig se og vurdere arbejdets størrelse og det har gjort at der har været 

adskillige gennemgange af vejene i grundejerforeningen. 

b. Vi har i bestyrelsen vurderet at det er hensigtsmæssigt at asfaltere resten af vejene i 

grundejerforeningen set ud fra et prismæssigt synspunkt. 

 

Det drejer sig om følgende veje: 

 

Mælkevejen, Heliosvej, Lunavej, Polarisvej, Taurusvej, Kastorvej, Kristinehøj, Kamillevej, Knolden, 

manglende del af Vangegærdet, Grønningen, Grønsalsager, Grønneled, Rågevangsvej, 

Munkestensvej, Brantebjerg og Vestenvej. 

 

c. Jeg går ud fra at alle kan se at Salgårdshøjvej og Rågelejevej er asfalteret hvilket har været tiltrængt 

i mange år. 

 

Vi har indhentet tilbud på asfaltering fra 4 asfaltfirmaer. Vi har valgt at fremlægge de 3 mest seriøse 

tilbud. Tilbuddene går fra 2,8 millioner til knap 2 millioner. 

Vi har valgt at gå videre med Colas, som var billigst og som i foråret har asfalteret Salgårdshøjvej og 

Rågelejevej med et godt resultat til følge. Vi har valgt en bedre belægning som er mere fleksibel og 

kan absorbere mere bevægelse i underlaget. 

 

Derudover har vi et samarbejde med Vejby anlægsgartneri som skal styne træer og buskads som 

kan være i vejen for asfalteringsmaskinerne. Vi har ligeledes anmodet om at rodfræse hvor det er 

nødvendigt, der er flere steder hvor træers rodnet har ødelagt den nuværende asfaltbelægning. 

Enkelte steder hvor rodnettet har godt fat i underlaget til vejen kan en rodfræsning gøre træet 

sårbart for en storm og det vil vælte, vi anbefaler at store træer som står ved vejen og skal 

rodfræses fældes. Vi er desværre nød til at rodfræse for at undgå at vejen bliver ødelagt i løbet af 

kort tid. 

 

d. I vores begejstring over at have fået kommunen til at ændre vores lokalplan (slette §7.1) var vi ikke 

opmærksom på at §7.2 ligeledes sætter andre store begrænsninger i vores valg af at bygge 

sekundære huse som udhuse, brændeskure mm. 

 

§7.2 lyder således: 

http://www.strandhojgaard.dk/
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Sommerhuset skal ligge mindst 5 m fra skel og mindst 2,5 m fra jordvolde langs veje. Udhuse, dvs. 

skure, legehuse og carporte etc., kan placeres indtil mindst 2,5 m fra skel og jordvolde forudsat en 

størrelse på maksimalt 10 m2. 

 

Det betyder at BR18 siger at der må bygges 50m2 sekundære bygninger på grunden. Dog hvis 

bygningen skal være større end 10m2 skal der være en afstand til skel på 5m på det tættest 

placerede punkt af bygningen til skel. 

 

Bestyrelsen har ikke været opmærksom på denne finesse (kommunen har ikke oplyst os om dette) 

og derfor ønsker vi ligeledes at få slettet denne paragraf. 

 

Vi undersøger i øjeblikket hvordan kommunen stiller sig til dispensation til dette punkt før vi vil 

kræve lokalplanen ændret! 

 

Mvh. Kurt Kristensen 

  

http://www.strandhojgaard.dk/
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Bilag 1. 

Forslag fra bestyrelsen. 

Asfaltering af resterende veje på Strandhøjgård. 

1. bestyrelsen fremlægger herved et forslag om at asfaltere de resterende veje på strandhøjgård som er: 

Mælkevejen, Heliosvej, Lunavej, Polarisvej, Taurusvej, Kastorvej, Kristinehøj, Kamillevej, Knolden, 

manglende del af Vangegærdet, Grønningen, Grønsalsager, Grønneled, Rågevangsvej, 

Munkestensvej, Brantebjerg og Vestenvej. 

 

Af finansielle grunde er det formålstjenligt at gøre det nu både fordi flere veje er godt nedslidte og mangler 

asfalt og de finansielle muligheder er gunstige. 

Se bilag 2. 

 

Vedtægtsændring (investering- og finansieringspolitik). 

 
2. Da der i vedtægterne ikke er formuleret en investeringspolitik fremlægger bestyrelsen herved en ændring som 

omfatter både hvad bestyrelsen må investere i med likvide midler og til hvilke formål der må finansieres ved 

optagelse af lån. 

Se bilag 3. 

Sletning af §7.2 i lokalplan.  

3.  I vores begejstring over at have fået kommunen til at ændre vores lokalplan (slette §7.1) var vi ikke 

opmærksom på at §7.2 ligeledes sætter andre store begrænsninger i vores valg af at bygge sekundære huse 

som udhuse, brændeskure mm. 

Da alle sekundære bygninger i skelbræmmen (2,5 meter til 5 meter) fra skel som er større end 10m2 skal der 

dispenseres for af kommunen og ligeledes godkendes af bestyrelsen. 

Det mener vi er ude af proportioner med tiden og er en gammel og forældet bestemmelse, som skal slettes i 

lokalplanen. 

 Derfor anmoder vi generalforsamlingen om bemyndigelse til af søge om at få slettet §7,2 i lokalplanen. 
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Bilag 3 

Investeringspolitik for grundejerforeningen Strandhøjgård. 

 Der må investeres i følgende papirer: 

 Danske likvide statsobligationer 

 Realkreditobligationer (Corporate Bonds) denomineret i DKK eller EUR med rating AAA-AA Papirerne skal 

være noterede og likvide og må ikke være i PIIGS lande. Max. varighed 3-5 år  

 Noterede likvide UCITS investeringsforeninger i DKK eller EUR med varighed max. 3-5 år og i risikogruppe 1-

2. Foreningen må indeholde:  

 

o  Danske statsobligationer  

o Realkreditobligationer (Covered Bonds) - denomineret i DKK eller EUR og med ratings AAA-AA dog 

ikke i PIIGS lande. 

o Virksomhedsobligationer (Corporate Bonds) — denomineret i DKK eller EUR dog ikke i PIIGS lande 

og med rating ikke under BBB 

o Der må ikke investeres i foreninger med uetiske eller klimabelastende underliggende investeringer 

 

 Begrænsninger: 

 Virksomhedsobligationer må max. udgøre 25% af investeringsforeningens sammensætning, dog max. 10 

pct. I en enkelt virksomhed. 

 Med "likvid" forstås papirer handlet på et aktivt marked med stor volumen 

 Med "uetiske og klimabelastende investeringer" forstås branchens gennemsnitlige ESG. 

 

Lånepolitik for grundejerforeningen Strandhøjgård. 

Der må lånes i bank eller realkreditinstitut til følgende formål: 

 Vedligeholdelse af veje 

 Vedligeholdelse af fællesarealer 

 Vejprojekter herunder optagelse af fælleslån ved manglende finansiering 

 Kommunalt pålagte opgaver. 

 

Lånevilkår: 

 Lånet skal være ”pro rata” 

 Løbetiden skal være rimelig. 

 Lånet skal tilbagebetales via fællesudgifterne. 

 Lånet kan kun effektueres ved underskrift af en samlet bestyrelse. 

 

Lånet skal godkendes af generalforsamlingen efter sædvanlige principper. 
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Bilag 2  Oversigt tilbud Asfaltering Strandhøjgård 

 Pankas NCC Colas 

Arbejde 

tilbud uden mælkevejen tilbud uden mælkevejen tilbud incl. Mælkevejen 

Brønde 2.600,00 2.600,00 
 

2.600,00 
 

græs 91.008,00 111.350,00  102.300,00  

slidlag 1.562.240,00 1.358.672,00  1.246.355,00  

tilslutning 

fræsning 

 76.950,00  11.160,00  

I alt 1.655.848,00 1.549.572,00 
 

1.362.415,00 
 

moms 413.962,00 387.393,00  340.603,75  

incl. Moms 2.069.810,00  1.936.965,00  1.703.018,75 

Kastorvej 

grusdel 

41.340,00  28.350,00  38.350,00  

kantgrus 0,00 

 

0,00 

 

110.500,00 

 

moms 10.335,00 
 

7.087,50 
 

37.212,50 
 

i alt  51.675,00  35.437,50  186.062,50 

pris med alt  2.121.485,00  1.972.402,50  1.889.081,25 

Mælkevejen 180.435,00 

 

180.435,00 

   

græs 10.400,00  10.400,00    

i alt 190.835,00  190.835,00    

moms 47.708,75  47.708,75    

i alt  238.543,75  238.543,75  0,00 

total pris for asfaltering 2.360.028,75 

 

2.210.946,25 

 

1.889.081,25 
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Bilag 2 fortsat. Colas  
 

Beskrivelse 1 

mængde enhed pris/enhed pris i alt pris med moms 

Renskæring græsrabatter 

2 

6820 Lbm. 15,00 102.300,00   

4 cm Slidlag 

3 

10780 m2 80,00 862.400,00   

5 cm slidlag 

4 

4290 m2 89,50 383.955,00   

Tilslutningsfræsning 

5 

180 m2 62,00 11.160,00   

regulering riste 

6 

4 stk. 650,00 2.600,00   

Kantgrus 

Kastorvej  9a og b 7 

6500 lbm. 17,00 110.500,00   

Grus mm. 9 130 m2 75,00 9.750,00   

kastorvej 10 cm k. asfalt 130 m2 220,00 28.600,00   

asfaltering i alt 
    

1.511.265,00 
 

Moms     377.816,25 1.889.081,25 

Vejby Anlægsgartneri 

Beskæring og rodfræsning 
 

39.000,00 39.000,00 
 

Moms   9.750,00 48.750,00 

Pris incl. Moms 1.937.831,25 

vejfond 1.049.000,00   

tilføres vejfond 2020 100.000,00 1.149.000,00 -1.149.000,00 

Finansieres, mangler i kassen 788.831,25 

finansiering pr. parcel 3.459,79 
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