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Der har været nok at se i det forløbne år for bestyrelsen. Det er blevet til fem møder. 

 Vores møderække startede med en henvendelse om vores sidst afholdte generalforsamling, hvor 
et medlem mente, at vi under generalforsamlingen havde brudt vore vedtægter. Ved en nærmere 
gennemgang af vedtægterne måtte vi erkende, at medlemmet havde ret. På generalforsamlingen 
blev to fra samme matrikel valgt til bestyrelsen, selvom der i vedtægterne står, at man ikke er 
valgbar til bestyrelsen, hvis der i forvejen sidder en person fra samme matrikel. 

Vi løste problemet midlertidigt på den måde, at Anne fra samme matrikel som Benny blev 
suppleant, og Susanne trådte ind i bestyrelsen. Da suppleanten ikke har stemmeret var alt derefter 
i overensstemmelse med vedtægterne. 

Vi ønsker imidlertid ikke, at det fremadrettet skal være således, at personer, som ønsker at gøre et 
stykke arbejde i bestyrelsen skal forhindres i dette, fordi de bor på samme matrikel. Derfor har 
bestyrelsen i år stillet forslag om, at ordet valgbar udgår i vedtægterne, så man godt kan være to 
fra samme matrikel i bestyrelsen, men stemmeretten er stadig begrænset til en pr. matrikel. 

Forslaget kommer senere på dagsordenen, og derfor er der også indkaldt til en ekstra ordinær 
generalforsamling lige bagefter denne. 

En anden henvendelse vi har modtaget handlede om, at vores regnskab fik en påtegning sidste år, 
hvilket vi i henvendelsen blev voldsomt kritiseret for. Vi kan kun beklage påtegningen, og heldigvis 
er det ikke sket i år, og ved samme lejlighed vil jeg gerne fremhæve kassererens gode arbejde, der 
i år har medført, at rekordmange medlemmer betalte til tiden og medlemstallet er stigende, 
hvilket vil fremgå af regnskabet. Til gengæld er der også meninger om, at vi unødvendigt 
forstærkede diget langs Hallebyåen, men det er bestyrelsens klare opfattelse, at også den østlige 
del af foreningen skal beskyttes mod eventuelle oversvømmelser, og da vores kassebeholdning er 
yderst fornuftig, og kontingent relativt lavt, var bestyrelsen helt enige om beslutningen. 

 Vi har også fået et par henvendelser om løse hunde. Derfor besluttede vi, at indkøbe og opsætte 
et par skilte, der gør opmærksom, at der ikke må være løse hunde på det store område, hvor 
Åbækkenbrinken ligger. Det er et Natura 2000 område, som er fredet og levested for råvildt, 
fasaner og andre vildtlevende dyr, der ikke bryder sig om løse hunde. Henning og Jens Christian 
har påtaget sig opgaven. 
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Vejvedligeholdelse 

I skrivende stund er vejene i rigtig god stand, men dette har bestemt ikke været tilfældet hele året.  

Vi har også været rigtig uheldige med vore veje. På et tidspunkt, hvor vi i bestyrelsen syntes, at 
vejene trængte til en mindre gang grus, var fire mand fra bestyrelsen klar til at rykke en lørdag for 
jævne de værste huller.  

Desværre silede regnen ned, så vi aflyste. Kort tid derefter besluttede vi, at Kæmpe skulle køre 
vejene over, og da han var bestilt til arbejdet, blev det snevejr, og projektet blev udskudt igen 

Det er selvfølgelig meget uheldigt, for lige præcis vejene er en af foreningens hovedopgaver, og vi 
er helt på det rene med, at vi må forsøge med et bedre fyldningsmateriale end hidtil  ved de 
kommende vejreparationer. Det er Henning, der har kontakten med Kæmpe, og det er ham, I kan 
henvende jer til, hvis I har spørgsmål eller kommentarer omkring vores fælles veje. 

I facebook gruppen Bjerge Sydstrand er der også mange opfordringer til at køre langsommere og 
mere hensynsfuldt. De opfordringer støtter vi bestemt også i bestyrelsen. 

Vi er også nødt til igen at påpege, at det er medlemmernes pligt at sørge for, at der bliver beskåret 
på matriklen langs vejene. Ikke for at vi kan køre hurtigere, men for at to biler kan passere 
hinanden uden ridser eller skrammer. For at sige det diplomatisk. Så er det bedre nogle steder end 
andre. Jeg ved godt, at vi har sagt dette før, og vi bliver ved, indtil det er blevet bedre. 

 

Hjemmesiden 

Vi har haft en del problemer med hjemmesiden. Den skulle overdrages fra vores forrige 
webmaster Holger Hansen til vores nye webmaster Benny, og dette gik ikke helt smertefrit. Benny 
har nu fået det på plads og foreningens hjemmeside tilhører frem over foreningens cvr nummer og 
ikke en privatperson, hvilket gør en fremtidig overdragelse meget lettere. Af denne grund har 
hjemmesiden været nede et stykke tid, men nu skulle den være helt klar igen. Vi havde en kort 
drøftelse af, om vi fremadrettet skulle overgå til en facebookside, men da dette ville betyde, at 
medlemmer, der ikke ønsker at være på facebook dermed blev udelukket, droppede vi de planer 
igen. Til almen orientering kommer her foreningens hjemmesideadresse.  

aaens-grundejerforening.dk 

 

 

 

 

 

 



Åens grundejerforening 

Tissøprojektet 

Kalundborg Kommune har i 2021 afsat penge til en projektstart omkring, hvad der skal ske 
omkring Sukkerkanalen og Nedre Hallebyåens udløb, kaldet flasken. Det betyder så også, at der 
ikke bliver lavet noget i år, men ideerne og planerne skulle gerne komme frem i år. I år skal der 
indsamles viden, ideer og forslag til hele områdets udformning, og derefter går processen i gang. 
Formanden har været i dialog med Kalundborg Kommune om disse planer, fordi han har deltaget i 
hele Tissøprojektet. 

 

Oprensning af Åbækkenbrinken 

Det er en af de sager, vi har kæmpet med i rigtig mange år. Det er en lang og kringlet historie, som 
vi kæmper med at få afsluttet. Det har i mange år drejet sig om at få Enghavens Grundejerforening 
til at deltage i udgiften, da også deres vand skal fra grøften ud i kanalen.  

Men i bestyrelsen er vi efterhånden kommet til den overbevisning, at det fremadrettet må være 
drænlauget, der står for denne oprensning. På den måde kan Enghavens Grundejerforening heller 
ikke modsætte sig at deltage i udgifterne. Formanden vil på generalforsamlingen kommende med 
en lidt længere redegørelse, der trækker tråde tilbage til omkring 2008.  

 

Under eventuelt vil bestyrelsen forelægge et par punkter til drøftelse. 

1) En flytning af generalforsamlingen til august med henblik på at afholde den samme dag 
som drænlauget, så de der er medlemmer begge steder kan gå til to generalforsamlinger 
på en dag og frokosten ligger mellem generalforsamlingerne. 

2) Et eventuelt socialt samvær mellem foreningens medlemmer har vi et forslag til 

Det er selvfølgelig ikke muligt at vedtage noget under eventuelt, men en medlemstilkendegivelse 
vil blive drøftet på det førstkommende bestyrelse møde. 

 

 

 

 

 

 

 

 


