Efteråret 2018

Nyhedsbrev Grundejerforeningen Vej 15
Efter en fantastisk sommer, der strakte sig langt ind i oktober, er det nu blevet rigtigt efterårsvejr
med lave temperaturer, regn og blæst.
Vi holdt den årlige generalforsamling søndag den 16. september. På generalforsamlingen blev
forslaget til modernisering af vedtægterne vedtaget. Der var genvalg til Per og Jon til bestyrelsen
samt til suppleanterne Malene, Kate og Per Bøgebjerg. Jan havde ikke ønsket genvalg som
suppleant, men fortsætter som foreningens webmaster. Endelig blev Peter Mølgaard genvalgt
som revisor og for første gang blev valgt revisorsuppleant, hvortil Mette Lykke Amstrup blev valgt.
På hjemmesiden kan referat af generalforsamlingen findes tillige med de nye vedtægter. På
generalforsamlingen blev fastsat kontingent på 200 kr. for 2018. Hvis ikke det er betalt, bedes det
snarest ske på konto 9570 11540163.
Den 28. juli blev der afholdt en meget vellykket sommerfest på en fantastisk sommerdag. Det er
nu blevet en tradition, som bestyrelsen vil videreføre.
Kloakeringen blev færdiggjort i juni, og de fleste er nok blevet tilsluttet på nuværende tidspunkt.
Hvis ikke skal man huske at få det gjort inden nytår, medmindre man har dispensation. Husk også,
at arbejdslønnen til egen kloakmester giver ret til håndværkerfradrag.
Reetableringen af vejene mv efter kloakeringen er ikke sket endnu. Vi foretog vejgennemgang
med Odsherred Forsyning og Gundsø Entreprenør Forretning i starten af oktober, hvor vi
gennemgik vejene mv. herunder de foretagne henvendelser fra jer. På nær en enkelt henvendelse
fra en af medlemmerne vil alle forhold blive udbedret. Odsherred Forsyning har startet
udbedringen i uge 45 startende fra Fuglbækså og sluttende med Vej 13.
Som det nok er bemærket, blev der ikke etableret strandstation med toiletter og udkigspost i
denne sommer. Dette må forventes at ske inden næste sommer.
Bestyrelsen besluttede på mødet den 10. oktober, at referater fra møderne fremover
offentliggøres på hjemmesiden, således at medlemmerne kan følge med i bestyrelsens arbejde.
På mødet den 10. oktober blev det bl.a. fastlagt, hvilke skilte der opsættes på vores veje. Skiltene
er bestilt og forventes opsat inden nytår. Efter mødet har bestyrelsen i øvrigt besluttet ikke at
søge midler fra kommunens udviklingspulje til forskønnelse af stien til stranden som følge af, at de
påtænkte arbejder væsentligst vedrørte hegnet, som ligger på kommunens grund.
Bestyrelsen vedtog også på mødet, at sommerfesten i 2019 afholdes den 3. august hos Jon og
Anette, samt at generalforsamlingen afholdes den 15. september 2019.
Af andre vigtige datoer kan nævnes, at kommunens møder for sommerhusejerne i 2019 afholdes
den 4. maj og 24. august. Tilmelding kan ske via kommunens hjemmeside.
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