
                                     13. august 2018  
        
 

                                 TIL MEDLEMMER AF ÅENS GRUNDEJERFORENING. 
 
På vores generalforsamling for nylig blev vi enige om at udsende en mail med nogle oplysninger, som vi 
mente havde almen interesse. Dette gøres med denne mail. 
 
Vi præciserer, at foreningens regnskabsår stadig følger kalenderåret, og det årlige kontingent er uændret kr 
350.  
Betalingsdatoen for betaling af kontingent for året 2018 er den 1. august, altså for en uges tid siden.  
Vi har ikke udsendt en reminder om dette. Betragt venligst denne mail som en reminder om indbetaling af 
det årlige kontingent. 
 
På årets generalforsamling blev denne dato rykket. 
Så for 2019 skal kontingentet på kr. 350 betales den 1. april 2019. Kontonummeret er 1551-0009247092 
 
Vi skal også opfordre jer alle til at sørge for at beskære træerne langs med vejene. Det er den enkelte 
grundejer, der har pligten til dette.  
Der skal være plads til renovationsbiler og redningskøretøjer, som begge kræver lidt mere plads end vore 
personbiler. Tænk hvis katastrofen-en brand- f.eks. ramte området, og redningskøretøjet ikke kunne 
komme frem. Det må aldrig ske.  
 
I bestyrelsen har vi drøftet den flis ordning, som Gørlev Kommune i sin tid stod for. Kalundborg Kommune 
vil ikke genindføre den, men hvis der er interesse for dette, kan grundejerforeningen indhente tilbud på en 
ordning. Vi ved, at en nærliggende grundejerforening har etableret en flis ordning. 
Det er klart, at dette vil koste nogle penge, og hvis det kun er ganske få medlemmer, der vil benytte en 
sådan ordning, bliver det ikke i foreningens regi. Hvis man er interesseret, så vend venligst tilbage på mail 
eller telefon til formanden. Så kan vi have et oplæg til næste års generalforsamling. 
 
Spørgsmålet om de udmeldte medlemmer tog en ny drejning, da vi alle i vores postkasser modtog et brev 
fra Åens vejlav underskrevet af tre af de udmeldte medlemmer.  
I årets beretning havde jeg skrevet, at vores personlige henvendelse til de udmeldte medlemmer ikke gav 
respons, og vi derfor troede, at de ikke ville betale til vejvedligeholdelsen. 
 
Dette har vist sig at være helt forkert. For i det omdelte brev fremgår det med al tydelighed, at de har haft 
og stadig har intentioner om at betale deres part af udgifterne til vejvedligeholdelse. Jeg har efterfølgende 
modtaget endnu et brev fra en af de udmeldte, der også bekræfter, at de er villige til et møde med det 
formål at finde frem til en aftale. 
Jeg vil ikke i dette brev tage stilling (hverken for eller imod) til de mange påstande, der er fremsat. 
Blot konstatere, at begge parter nu er klar til forhandlinger. Jeg har kontaktet Erling Jakobsen, og vi har 
aftalt, at vi snarest muligt skal finde en mødedato, hvor Henning Iversen og undertegnede mødes med 
repræsentanter for de udmeldte medlemmer. Og så håber jeg, at vi snart kan præsentere en færdig aftale, 
som begge parter har accepteret. 
 
 
 
På vegne af foreningen Jørgen Jakobi – Formand 
27203625    


