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Refer(t fr( Eghøj-Mølleh(veg4rds gener(lfors(mling tirsd(g d. 15 m(j 2018.

Til stede:
Fr( bestyrelsen: Form(nd Tonny Bruun, referent John B(mberger s(mt supple(nt Birgitte Frig(st.
Fr(værende med (fbud Steen Monefeldt, Joh(nnes Asmussen og Sus(nne L(ssen.
Fr( grundejerne: 9 fremmødte

V(lg (f dirigent. 
        Annette Borsbøl v(lgt. Annette konst(terede indledningsvis, (t mødet v(r      
        indv(rslet rettidigt i henhold til foreningens vedtægter.

Form(ndens beretning
        - Projekt vej: Vejene er blevet l(ppet i henhold til besluttet pl(n. Udgiften  
           lidt l(vere end budgetteret, hvilket gør opsp(ring til det store vejprojekt  
           lidt større.
        - Gren(fhentning forløber pl(nmæssigt. P4begyndt og (fsluttet i uge 20. 
        - Ny hjemmeside “www.eghmgh.dk”. Den g(mle opgivet, d( den ikke blev   
           (jourført som (ft(lt.
           Den nye fyldes l(ngsomt ud med relev(nte dokumenter. Mulighed for et 
           di(logforum vil blive undersøgt.
        - Bredb4nd/internet. P4 b(ggrund (f et stort pioner(rbejde og s(m(rbejde    
           de lok(le grundejerforeningsbestyrelser imellem, er det lykkedes i 
           s(m(rbejde med TDC (t f4 sk(bt mulighed for bedre og hurtigere 
           netforbindelse. TDC h(r ops(t en ny mikrost(tion p4 Søkrogvej med en 
           investering p4 500 000 kr.. Den enkelte grundejer sk(l selv henvende sig 
           til TDC for (t tilkøbe det hurtigere net. TDC h(r h(ft en hvervebus 
           holdende ved Netto d. 5. m(j.
         - Vinter(ft(le. Der h(r været ryddet sne en g(ng i vinterperioden. Aft(len 



            følger den kommun(le (ft(le for rydning (f sne.
          - Br(kpudsning. Er i 4r udført inden for de(dline d. 1. m(rts. 
          - Overløbsb(ssinet. Gribv(nd h(r forhøjet b(ssinet og udvidet med en
             pumpest(tion, s4 det nu k(n rumme større mængder 
             klo(kv(nd og nemmere komme (f med v(ndet. P4 b(ggrund (f 
             re(ktioner fr( grundejere, som h(r udtrykt, (t udbedringen h(r 
             skæmmet deres udsigt, er det blevet (ft(lt med Gribv(nd, (t de, for (t 
             f4 (nlægget til bedre (t f(lde ind i omr4det, tjærer bund og overfl(der 
             s(mt sørger for (fskærmende bepl(ntning.
          - Grundejerkont(ktudv(lget. Der er fr( kommun(lt hold sk4ret ned p4 
             (nt(llet (f 4rlige møder fr( 4 til 2, og (lle underudv(lg er blevet 
             nedl(gt. Første møde (fholdes d. 17. m(j. 
             D(gsordenen k(n findes p4 kommunens hjemmeside.
          - K(ntsten/r(b(t. Vejene er projekteret som sm(lle veje med r(b(t p4 
             2 m til siderne. R(b(tterne er sk(bt for (t sikre, (t undvigem(nøvrer 
             k(n finde sted og sk(l derfor friholdes. Der m4 derfor ikke opsættes 
             gener i r(b(tterne. Det er dog till(dt (t “nødp(rkere” i r(b(tten og 
             midlertidigt (nvende r(b(tten til (ndre form4l; det sidste kun efter 
             (ft(le med grundejerforeningens bestyrelse(form(nden). Af s(mme 
             grund h(r bestyrelsen (fvist (t et(blere k(ntsten l(ngs r(b(tten. 
          - Eghøj. Det er kommunens opg(ve (t vedligeholde selve højen. Det er 
             desværre blevet overhørt trods flere henvendelser. Det er dog til sidst 
             lykkedes (t f4 kommunen til (t renholde højen ved (t indg4 en (ft(le 
             om, (t “vores m(nd” Anders Jørgensen, holder højen og sender 
             regningen til kommunen.
          - Forsinket forsl(g til sidste 4rs gener(lfors(mling om fældning (f træer 
             p4 fælles(re(let, h(r givet (nledning til drøftelser i bestyrelsen. Vi h(r 
             været tilb(ge i (n(lerne og fundet m(teri(le, der h(r d(nnet 



b.

             b(ggrund for en beslutning om (t fælde træerne
             Vi er blevet bekendt med, (t der er st(tus quo fredning (f 
             omr4det, hvilket betyder, (t den oprindeligt besluttede pl(n for 
             omr4det sk(l overholdes. D( omr4det oprindeligt er udl(gt som m(rk, 
             v4domr4de med rester (f tørvegr(vning og med pligt til 4rligt (t 
             rydde selvs4et vækst, sk(l det med st(tus quo fredningen, 
             vedligeholdes s4d(n. I 1971 blev der ud(rbejdet en bepl(ntningspl(n, 
             der giver mulighed for l(vtvoksende bepl(ntning. Pl(nen er 
             dog (ldrig ført ud i livet, s4 den h(r bestyrelsen set bort fr(. St(tus 
             quo fredningen er beroende p4, (t grundejerne sk(l h(ve glæde (f 
             udsigten og derved en sikkerhed for, (t herlighedsværdien p4 
             boligerne f(stholdes.
             Bestyrelsen h(r i s(m(rbejde med Søren Simonsen, Hytteg4rdsvej 6 
             (ft(lt fældning (f de træer, der sk(l fjernes.
          - Et lille omr4de ved Arresø for enden (f stien ved resterne (f den tidligere 
             (nlægsbro, som er en del (f fælles(re(let, er der i s(m(rbejde med 
             N(turstyrelsen blevet ryddet, s4 der er sk(bt mulighed for et 
             udsigtspunkt med en forventet opsætning (f bænk.
          - Høsl4ning. Finder sted to g(nge om 4ret. Det h(r desværre h(ft 
             nogle uheldige konsekvenser tidligere for r4l(mmene. Det er en 
             (lmindelig kendt og forekommende problem(tik, som vi desværre 
             ikke undg4r.

       Beretningen t(get til efterretning med (ppl(us.

Aflæggelse (f regnsk(b.
        Regnsk(bet blev gennemg4et og vedt(get.



g.

h.

i.

j.

k.

l.

Forsl(g til budget for 2018
        Forsl(get blev vedt(get med en bemærkning om, (t der sk(l være en 
        tydeligere opdeling (f grundejerforeningens budget og vejfondens.

F(stsættelse (f kontingent p4 uændret 1000 kr. + opsp(ring til vej.
        Vedt(get.

F(stsættelse (f honor(r til bestyrelsesmedlemmer. Det foresl4s, (t form(nd og k(sserer honoreres med 
2000 kr., og øvrige medlemmer med 1000 kr. 4rligt.

        Vedt(get.

V(lg (f bestyrelsesmedlemmer, supple(nter og revisorer.
        John B(mberger og Tonny Bruun p4 v(lg. Begge genv(lgt.
        Joh(nnes Asmussen fr(træder efter eget ønske, og Birgitte Frig(st 
        indtræder i stedet. Joh(nnes forbliver som supple(nt. 
        Som øvrige supple(nter v(lgtes Preben Borsbøl og Per Drifte.
        Genv(lg til revisorerne Lis Øhlers Nielsen og Mon( Nielsen. Det lykkedes 
        ikke (t f4 v(lgt en supple(nt.

Indkomne forsl(g.
        Ingen indkomne forsl(g.

Forsl(g til (t ændre vedtægterne.
        Vedtægternes (fsnit 4.3 blev foresl4et ændret fr( “Kontingentet bet(les 
        hel4rligt, forud senest 31. december. Bestyrelsen for(nlediger 
        kontingentopkrævningen.” til “Kontingentet bet(les hel4rligt forud senest 
        d. 31. j(nu(r. Bestyrelsen for(nlediger kontingentopkrævningen.”
        Forsl(get blev enstemmigt vedt(get.



!q. Evt.
         - Anbef(ling frems(t, om (t benytte Helsinge Klo(kservice ved fremtidig   
            oprensning (f brønde.
         - opfordring til bestyrelsen om sn(rest (t et(blere h(jtænder ved 
            udkørselen fr( Klingebjergvej til Søkrogvej.
         - opfordring til udskiftning (f besk(diget vejskiltning ved indkørsel til 
            Hytteg4rdsvej. Bestyrelsen tilkendeg(v, (t den ville opt(ge opfordringen 
            p4 d(gsordenen til førstkommende bestyrelsesmøde.
         - forsl(g om bespisning til gener(lfors(mlingen frems(t med det form4l (t 
            trække flere grundejere til. Bestyrelsen vil drøfte dette.

         - ønske om pl(cering (f grundejers k(no p4 fælles(re(let ved Arresøen 
            nær tidligere (nløbsbro, opt(ges til drøftelse p4 næste bestyrelsesmøde.
        - spørgsm4l omkring d(tering (f diverse vedtægtsændringers 
           vedt(gelse blev rejst. Lis Øhlers Nielsen tilbød (t finde 
           ud (f tidspunktet for beslutningerne. Hun h(r efterfølgende oplyst , (t 
           ændringerne blev besluttet p4 gener(lfors(mlingen 1. m(j 2013.
             
         - gr(ntræer pl(ntet p4 l(ndbrugsjord/N(turstyrelsens jord blev drøftet. 
            Grundejere, der er generet (f disse, retter selv henvendelse til den den 
            relev(nte p(rt.

Referent John B(mberger
16.05.2018.


