
  Åens Grundejerforening 

 
Referat fra ordinært bestyrelsesmøde søndag den 5. maj 2019 kl. 10,00 
hos Holger Hansen, Østvej 8. 
 
Til stede: 
Jørgen Jakobi, formand 
Christian Knudsen, kasserer 
Holger Hansen, arkivar og webansvarlig 
Henning Iversen, vejansvarlig 
Kirsten Christensen, sekretær 
Michael Jensen, suppleant. 
Fraværende; suppleant Ann-Britt Jacobsen. Hun har forud for mødet meldt afbud og har fremover bedt sig fritaget for 
bestyrelsesarbejdet. 
 

01. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 2. marts 2019. 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 

02. Nyt fra formanden, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Formanden orienterede om, at vejbidraget fra de udmeldte medlemmer af grundejerforeningen ikke bliver til 
noget. Erling Jacobsen har meddelt, at der ikke kan samles flertal for det. Der orienteres om forløbet i 
beretningen til generalforsamlingen. 
Formanden har haft kontakt til Enghavens formand angående Enghavens bidrag til oprensning af grøften. 
Formanden er ikke indstillet på at betale mere, end den ene gang der er betalt. Henholder sig til, at der ingen 
aftale ligger om, at Enghaven skal bidrage. Vi i bestyrelsen er uforstående overfor denne holdning til ikke at 
skulle bidrage. Så vi forbeholder os muligheden for, at gå videre med sagen. 
Sagen tages op til næste bestyrelsesmøde. Og Henning Iversen tager spørgsmålet op til næste 
bestyrelsesmøde i Drænlauget. 
Med hensyn til Tissø projektet oplyste formanden, at der er der fastsat nyt møde den 25. september 2019. 
Nedre Halleby å`s mulighed for at komme af med vandet skal drøftes. Mange interesser skal tilgodeses. 
Vigtigt at få lukket af. Så formanden deltager. 
 
a) Opfølgning på spørgsmål angående dige opfyld og græsslåning. 
Da formanden ingen tilbagemelding har fået fra Kalundborg Kommune angående dige opfyld, har han skrevet 
til Peter Jannerup, Kalundborg Kommune om, at vi tager det som et tilsagn. Kæmpe er klar til at gå i gang 
med opgaven. Henning Iversen kender ikke omkostningerne i forbindelse med, at jorden skal godkendes. 
I tilslutning til tidligere om græsslåningen på engen, gjorde Christian Knudsen opmærksom på, at 
grundejerforeningen angiveligt ejer et stykke ikke vedligeholdt vej/sti fra Åengsvej til Åbrinken. Stien er 
spærret af grundejer. For om muligt at få genåbnet denne sti besluttedes det, at Christian Knudsen indhenter 
tegning fra Kalundborg Kommune med henblik på at få fastlagt ejerforholdene. 
 
b) Orientering fra mødet i Gørlev-Hallen vedr. vindmølleprojektet. 
Henning Iversen orienterede om, at han med ca. 500 andre deltog i mødet i Gørlev Hallen om 
vindmølleprojektet. Problematikkerne blev belyst i forståeligt sprog, og mødet blev opfattet positivt. 
 
c) Nyt vedr. planlagt omlægning af Åmarksvej. 

Grundejer har søgt om omlægning af vejen, så han får samlet sin grund. Sagen er af Kalundborg 
Kommune sendt til partshøring, og Jørgen Jakobi har på foreningens vegne sendt partshøringsbrev, hvori 
det anføres, at omlægningen ikke må medføre ekstraudgifter for foreningen og ej heller trafik 
usikkerhed. 



 
 

d) Skriftligt regelsæt for Grundejerforeningen vedr. privatlivspolitik 
Christian Knudsen meddelte, at den er under fortsat udarbejdelse. 
 

e) Fibernet – orientering/drøftelse. 
Fibia havde lagt op til et informationsmøde i området Påskedag, og mange mødte op. Men der mødte 
ingen repræsentanter op fra Fibia. De sendte ikke afbud, men efter henvendelse dertil, blev det oplyst, at  
fraværet skyldes sygdom. 
Bestyrelsen opfordrer til, at grundejerne selv kan tilmelde sig som interesseret på Fibia`s hjemmeside. 
Holger Hansen laver i samarbejde med Jørgen Jakobi en skrivelse til medlemmerne om, at fibernet ikke 
er en bestyrelsesopgave, men at vi opfordrer grundejerforeningens medlemmer til selv at tilmelde sig. 

 
03. Drøftelse af foreningens økonomi. 

Der er godt 80.000 kr. i kassebeholdning, men større udgifter venter. Det går godt med 
kontingentindbetalingerne. Der er 8 restancer fra sidste år. 
Der er ny ejer på Risengen 2 fra den 15.5. Preben Svanekær har haft kontaktet dem og har fået en positiv 
tilbagemelding. Henning Iversen kontakter dem efter den 15.5. Henning Iversen fremsender deres e-mail 
adresse til Christian Knudsen og Holger Hansen. 
Vores hjemmeside har kortvarigt været lukket ned på grund af restance til Hostmaster. Regningen er blevet 
overset, da den blev sendt til webansvarlig fremfor til kassereren. 
 

04. Orientering om vejene. 
De ser pæne ud. Ifølge Henning Iversen er der ”slæbt” inden Påske, og der hældes materiale på igen, når det 
har regnet. 
 

05. Planlægning af Generalforsamling. 
Dagsorden udsendes ultimo maj. Der vedhæftes regnskab, budget og årsberetning. Årsberetningen til 
gennemsyn for bestyrelsen medio maj. De fremmødte til generalforsamlingen bespises. 
Christian Knudsen tjekker at lokalerne er reserveret. 
Jørgen Jacobi kontakter Preben Svanekær med henblik på hvervet som dirigent og suppleant for revisor. 

 
Evt. 
Intet 
Næste bestyrelsesmøde den 7. juli kl. 18,00 hos Michael 
 
Mødet hævet kl. 12.00 
 
 
Kirsten Christensen, den 5. maj 2019 

 
 

 
 


