
                 Åens grundejerforening. 

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 26. maj 2018, kl. 10.00, møde 

03-18, hos Ann-Britt, Østvej 46. 

Deltagere:  

Jørgen Jakobi, formand  

Christian Knudsen, kasserer   

 

Holger Hansen, sekretær, arkivar og webmaster  

Ann-Britt Jacobsen og Michael Jensen, suppleanter.  

Der var afbud fra Kirsten Christensen og Henning Iversen. 

 

Dagsorden: 

01. Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 28. april 2018. 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

02. Meddelelser v./ formanden m.fl. 

1) Entreprenør Kæmpe holder åbent hus lørdag den 2. juni 2018. 

2) Dialogen kører fortsat om næstformandsposten i Landliggerudvalget. 

3) Der har ikke været reaktioner fra de udmeldte ang. betaling til vejvedligeholdelsen. 

4) Brevet til ”debitorerne vedr. medlemskab af Åens grundejerforening” er blevet redigeret 

og klar til omdeling i postkasserne til restanter fra knap 20 sommerhuse. 

5) Et bestyrelsesmedlem refererede et svar fra Kalundborg kommune ang. kortlægning af 

direkte udløb af spildevand til Hallebyåen.  Kommunen arbejder for en forbedring af 

spildevandsrensningen i det åbne land, og målet er, at husspildevandet skal renses til en 

bestemt renseklasse før det udledes i vandmiljøet. 

 

03. Økonomi v./ kassereren. 

Den aktuelle kassebeholdning er på ca. 39.000 kr., hvortil kommer 9 medlemmer, der 

endnu ikke har betalt kontingentet. De får i den nærmeste fremtid en personlig henvendelse 

fra kassereren, så kontingentbetalingen bringes i orden. 

I denne forbindelse opstod en diskussion om ændring af betalingsfristen for kontingentet til 

den 1. april. Samtidig var der enighed om at foreslå foreningens navn ændret svarende til 

navnet på hjemmesiden. 

 



Endelig var der enighed om på den kommende generalforsamling at foreslå uændret 

kontingent. 

 

04. Planlægning af årets generalforsamling. 

1) Lokalet på campingpladsen Osvejen 30 er bestilt. 

2) Formandens forslag til beretning fremlægges på næste møde. 

3) Der serveres som tidligere år håndmadder leveret af udlejer. Deltagere i 

generalforsamlingen opfordres til at meddele kassereren, hvor mange stykker smørrebrød 

hver kan spise. 

4) Under formandens feriefravær står Holger for at lede generalforsamlingens afvikling og 

Kirsten opfordres til at referere forløbet. 

5) Holger udsender dagsorden til generalforsamlingen og samtidig udsendes forslag til en 

ekstraordinær generalforsamling med 2 punkter dels om betalingsfrist og dels om 

foreningens navn. Indkaldelsesmailen opfordrer deltagerne til at tilmelde sig det 

efterfølgende sociale samvær. 

6) I forbindelse med de nye dataansvarsregler pr. 1. juni 2018 orienterer vi medlemmerne 

om, at foreningen har en liste over medlemmer med navn, sommerhusadresse, 

folkeregistreringsadresse og telefonnummer. Herudover har vi en liste over husejere, som 

vi opfordrer til at bidrage til betaling af vore fælles udgifter. Der var enighed om, at vi – 

naturligvis – overholder de nye regler. Det indebærer, at hjemmesiden tilføres en 

bemærkning om, at ejendomsmæglere og andre kan finde deres oplysning på hjemmesiden, 

og at de herudover ikke kan forvente bistand fra bestyrelsen. Jørgen Jacobi er foreningens 

dataansvarlige. 

  

05. Hjemmesiden. 

Hjemmesiden er a’ jour-ført.  

Vi aftalte, at de fremtidige møder slutter med en aftale om, hvad der fra mødet skal optages 

som nye meddelelser på hjemmesiden. 

 

06. Vejvedligeholdelsen 

Vejene er godt vedligeholdte og derudover gav de ikke anledning til bemærkninger. 

07. Eventuelt. 

På hjemmesiden noteres, at ejendomsmæglere – som alle andre – selv må finde information 

på hjemmesiden. 

Næste møde er den 15. juli 2018 kl. 18.00 hos Kirsten, Kæruldsvej 8. 

 

  31. maj 2018 

 Holger Hansen 


