
  Åens Grundejerforening 
 
Referat fra ordinært bestyrelsesmøde lørdag den 2. marts 2019 kl. 10,00 
hos Jørgen Jacobi, Kæruldsvej 19. 
Til stede: 
Jørgen Jacobi, formand 
Christian Knudsen, kasserer 
Holger Hansen, arkivar og webmaster 
Henning Iversen, vejansvarlig 
Kirsten Christensen, sekretær 
Michael Jensen, suppleant 
Fraværende: suppleant Ann-Britt Jacobsen 

 
01. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2018. 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 

02. Nyt fra formanden, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
a) Tissøprojektet 

Formanden orienterede om, at der er tale om et kæmpe projekt, som vi har fået 
indflydelse på. Tilladelsen til indvinding af vand fra Tissø til industrierne i Kalundborg 
skal fornys. Et nedsat Tissø-forum, på 20-25 repræsentanter fra en række interessenter 
omkring søen, har her fået muligheden for at mødes for at drøfte udfordringer, 
muligheder og løsninger omkring styring af vandstanden i søen. Alle bliver hørt! Et af 
målene med projektet er, at Sukkerkanalen skal reguleres bedre. Og stemmeværket 
skal fungere bedre. Jørgen Jacobi deltager i møderne. 

b) Udbedring af dige mod Hallebyåen 
Henning Iversen har for længe siden sendt ansøgning til Kalundborg Kommune om 
tilladelse til jordpåkørsel. Men sagen er trukket i langdrag grundet skiftende 
sagsbehandlere og er nu endt med, at en miljømedarbejder har besigtiget området. 
den 26.2. sammen med Henning Iversen. Miljømedarbejderen så ingen problemer i den 
påtænkte jordpåkørsel. Men det blev påpeget, at Åbrinkbækken var ulovligt reguleret. 
Endelig var der blevet indsendt klage over græsslåning på Engen. 
Enighed i bestyrelsen om, at trampestien ved Åbrinken ikke slås mere. Kalundborg 
Kommune får en e-mail fra formanden med besked om, at vi stopper med slåningen, og 
at vi betragter jordpåkørslen som stiltiende mundtligt bekræftet ved 
miljømedarbejderens besigtigelse.    Hører vi herefter intet fra Kalundborg Kommune 
laver Henning Iversen aftale med Kæmpe om jordpåkørslen. Det haster ikke nu, hvor vi 
går foråret i møde.                     

  
c) Flisordning 

Kun få har vist interesse. Så bestyrelsen betragter ikke sagen for stor nok. Vil blive 
bekendtgjort på Generalforsamlingen. 



d) Kalundborg kommunes besøg vedr. klage over græsslåning på engen. 
Refereret i pkt. b. 
 

e) Privatlivspolitik. 
Holger Hansen rykker for det skriftlige regelsæt vedr. persondata i foreninger. Vil gerne 
at det foreligger inden næste bestyrelsesmøde. Christian Knudsen lover at få 
udarbejdet det skriftlige materiale. 
 

03. Drøftelse af bestyrelsens usikkerhed omkring vores udsendelse af skrivelse. 
Da der har været opstået forvirring i forbindelse med udsendelse af fællesskrivelse vedr. 
vindmøllerne og overstået stormflod, om formuleringen i skrivelsen skulle godkendes af hele 
bestyrelsen inden udsendelsen, efterlyser Holger Hansen klare regler for, hvordan vi gør.  Han 
mener, at der i det konkrete tilfælde blot var tale om en sammenskrivning og ikke noget 
kompliceret. 
Det blev efterfølgende i bestyrelsen vedtaget, at er der tale om, at man selv som forfatter er 
sikker, sender man det ud uden bestyrelsens gennemsyn og godkendelse. Er man usikker, 
sender man det til bestyrelsens godkendelse. 
 
04. Opfølgning på henvendelse til Åens vejlaug. 
Vi har intet hørt! Skrivelsen er sendt og modtaget. Men vejlauget er ikke vendt tilbage, og 
skrivelsen er ikke underskrevet. Der er lagt mange kræfter i at få en ordning. Der orienteres 
om forløbet på Generalforsamlingen. 
 
05. Økonomi v/kassereren. 
Regnskabet er godkendt og underskrevet. Det går godt med indbetalingerne. Få er bagud, men 
kontingentet kommer løbende ind. Kun få restanter. 
Der sendes reminder ud i april vedr. betalingsfrist for kommende kontingent. 
Budgetforslag til næste møde, herunder forslag til uændret kontingent på 350 kr. 
 
06. Orientering om vejene v/ Henning. 

Vejene trænger til vedligeholdelse og skulle gerne ske omkring Påske. Der skal nyt fyld på 
Åmarksvej og Østvej. ”Slæbe” Femvejen. Bagsiden på Fyllavej er blød. Vejvedligeholdelse 
kan stoppe der, hvor grundejer ikke betaler for vejvedligeholdelse. 
Henning Iversen laver aftale med Kæmpe, hvor de vil køre en tur i området og få aftalt 
hvad der skal laves. 
 
Evt. 
Intet 
 
Næste bestyrelsesmøde den 4. maj 2019, kl. 10,00 hos Holger. 
 
Mødet hævet kl. 12.30 
 
 

  Kirsten Christensen, den 3. marts 2019 



 
 
 


