
Åens grundejerforening 
 

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 3. november 
2018,  
kl. 11,00 hos Henning Iversen, Åmarksvej 18.  
 

Til stede:  
Jørgen Jacobi, formand  
Christian Knudsen, kasserer  
Holger Hansen, arkivar og webmaster  
Henning Iversen, vejansvarlig  
Kirsten Christensen, sekretær  
Michael Jensen, suppleant.  
 

Fraværende:  
bestyrelsessuppleant Ann-Britt Jacobsen.  

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 29. juli 2018.  

Referatet blev godkendt og underskrevet.  

2. Nyt fra formanden, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
Formanden orienterede om seneste møde i Landliggerudvalget, som han sammen 
med Henning Iversen deltog i. Mange ønsker og emner blev behandlet. Men særlig 
fremhævede formanden ønsket om udskiftning af plankerne i Stigbordet i 
Sukkerkanalen til andet materiale end træ, så det er lettere at regulere 
vandstanden. Der er ofte problemer i engarealerne, når vandstanden stiger. Ifølge 
Kalundborg Kommune er reguleringen af stemmeværket bestemt ved regulativet for 
Nedre Halleby Å. Og dermed ikke af materialet af plankerne. Stigbordet skal 
fungere. 
Fartdæmpende foranstaltninger på Osvejen blev ligeledes drøftet i 
landliggerudvalget, da fartbegrænsningen på 40 km ikke altid bliver overholdt.  
Der henvises i øvrigt til referaterne fra Landliggerudvalgets møder på Kalundborg  
Kommunes hjemmeside.  
Formanden orienterede herefter om de møder han har haft med Erling Jakobsen, 
herunder dige gennembrud og vejvedligeholdelse. Der er nu problemer med et hul 
ved Aagaard, hvor vandet nu kommer igennem. At det er en god ide at få det 
lukket, og at det angiveligt kun koster et læs grus. Det besluttes, at formanden 
kontakter Gregers Hellemann med henblik på tilladelse. Når denne foreligger, 
kontakter Henning entreprenør Niels Kæmpe med henblik på udførelse af arbejdet. 
Udkastet vedr. aftale om vejvedligeholdelse mellem Åens grundejerforening og 
Åens vejlaug blev herefter drøftet. Der var enighed om at tilrette udkastet, for at 
imødegå, at der ikke opstår tvivl om Grundejerforeningens bestyrelses suverænitet 
med hensyn til ansvaret og beslutninger om vejenes vedligeholdelse og økonomien 
forbundet hermed. Og at udgifterne fordeles i forhold til parceller blandt medlemmer 
og ikke medlemmer af Grundejerforeningen. - Nyt udkast behandles på 
næstkommende bestyrelsesmøde.  

Der er ingen bemærkninger til den a'jourførte hjemmeside, udover at det er et flot 

stykke arbejde, der er gjort.  



3. Drøftelse af foreningens økonomi. 

v/foreningens kasserer.  

Økonomien er god. Der er en kassebeholdning på 57.000 kr. 20 medlemmer 

mangler at betale kontingent, men der er fortsat løbende indbetalinger. Der er 

betalt 11.500 til Niels Kæmpe for vejvedligeholdelse i år. Der forventes en større 

udgift til næste år, da der skal fyld på vejene. Åbækbrinken skal også oprenses og 

vedligeholdes. Vi er enige om at fastholde årskontingentet på 350 kr.  

4. Orientering om vejene.  

v/Henning  

Vejene er vedligeholdt for i år - billigt.  

Beskæring af træer og buske langs vejene. Der er stadig klager over manglende 

beskæring og problemer med at færdes på vejene i biler. På Østvej er det især 

svært at passere hinanden i bil og især store lastbiler har problemer.  

5. Privatpolitik.  

v/Holger  

Der henvises til det foreliggende skriftlige materiale vedrørende regler for 

persondata i foreninger og til et eksempel på udarbejdet Privatlivspolitik i en konkret 

forening. Med den fornødne tilretning, svarende til Grundejerforeningens behov, vil 

regelsættet være det nødvendige - og tilstrækkelige - til at opfylde Datatilsynets 

krav.  

Grundejerforeningens kasserer Christian Knudsen, vil snarest belejligt få 

udarbejdet skriftligt regelsæt, ud fra nævnte skabelon.  

6. Eventuelt.  

Henning orienterer om den avisomtale der har været angående SEAS/NVE' s 

planer om fibernet i området. Flere grundejere har efterspurgt bedre og hurtigere  

internetforbindelse, men tidligere undersøgelser, har ikke vist tilstrækkelig 

interesse. Vi i bestyrelsen har ikke til hensigt at foretage os noget i den anledning. 

Men man kan spørge til interessen i Landliggerudvalget.  

Der laves et link på vores hjemmeside til Landliggerudvalget i Kalundborg 

Kommune.  
 
 
Næste bestyrelsesmøde den 2. marts 2019, kl. 10.00 hos Jørgen.  

Mødet blev hævet kl. 13.10.  

4. november 2018  

Kirsten Christensen  

 


