Oktober 2017

Nyhedsbrev Grundejerforeningen Vej 15

Foreningen afholdt 24. september 2017 velbesøgt generalforsamling. Formanden kom i sin beretning
blandt andet ind på den igangværende kloakering, etablering af fibernet, opsamling af tang på stranden,
hastighedsdæmpende foranstaltninger på Lyngvej, beskæring af træer og buske, status for kreaturer på
strandarealet, opgradering af vores hjemmeside og sommerarrangementet. Hele beretningen kan findes på
hjemmesiden. Der var en god debat efter fremlæggelse af beretningen specielt vedrørende kloakeringen.
Bestyrelsen påtog sig at undersøge, om de enkelte grundejere kan opnå fordelagtig pris ved at indgå aftale
med en kloakmester. Det er op til den enkelte, om de tilslutte sig en fælles aftale. Der blev også orienteret
om den nyligt afsagte dom i Holbæk Ret, der pålægger grundejere, der ikke er medlem af
grundejerforeninger, at betale for deres ideelle andel af vedligeholdelsesudgifterne til veje. Foreningen har
på denne baggrund sendt opkrævninger for de seneste 3 års vedligeholdelse til de grundejere, der ikke har
betalt kontingent.
Årsregnskabet for 2016 blev fremlagt. Foreningens revisor Peter Mølgaard bekræftede, at revisionen ikke
havde givet anledning til bemærkninger.
Beretningen blev taget til efterretning og årsregnskabet godkendt af generalforsamlingen.
Kontingentet blev forhøjet til 400 kr. for 2017 og forfalder til betaling 1. november 2017.
Der var indkommet forslag fra bestyrelsen om tilføjelse til vedtægternes § 3 om betaling af kontingentet.
Bestyrelsen fik efter debat bemyndigelse til at fintune forslaget, som har fået følgende formulering:
”Kontingentet forfalder 1. november og betaling sker i henhold til retningslinjer fastsat af bestyrelsen”.
Vedtægterne på hjemmesiden er ajourført.
Den nuværende formand Mai Smedegaard ønskede af arbejdsmæssige grunde ikke genvalg, og Jan Grenov
ønskede at udtræde. Rikke Stobbe og Jon Møllebro blev nyvalgt til bestyrelsen. Som suppleanter blev valgt
Jan Grenov, Malene Payer, Kate Flenting og Per Bøgebjerg Hansen. Peter Mølgaard blev genvalgt som
revisor.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Per Gunslev som formand og Jon Møllebro som kasserer.
Jan Grenov er ansvarlig for foreningens hjemmeside.
Afslutningsvist var der tak og overrækkelse af gave til Mai Smedegaard som tak for hendes store arbejde
som formand de sidste 3 år. Der blev udtrykt stor tilfredshed med sommerarrangementet med ønske om
gentagelse i 2017 ligesom det blev foreslået at give nye beboere en velkomstgave.
Der er netop sendt besked ud pr. mail til medlemmerne om betaling af kontingent på 400 kr. senest 1.
november.
Som det blev oplyst på hjemmesiden tidligere på ugen, vil indkørsel til vej 14 i en kort periode i forbindelse
med kloakeringen ske via Vej 15, hvorfor stenene ved gennemgangen fjernes.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

