
Referat af bestyrelsesmøde lørdag d. 26/3-2022 
Til stede: Jens Christian, Susanne, Henning, Michael, Jørgen og Benny 

Dagsorden: 

1. Formandens meddelelser 
2. Kassererens meddelelser 
3. Spærringen Kæruldsvej/Enghaven 
4. Stigbordet over Sukkerkanalen 
5. Vejenes tilstand 
6. De nye vedtægter 
7. Bestyrelsens kommende sammensætning 
8. Eventuelt 

 
 

1. Formandens meddelelser 
- Jørgen har en god kontakt til byrådsmedlem i Kalundborg Kommune. Der er en fin dialog, og 

information om hvad der sker i byrådet i relation til vores område. 
 

2. Kassererens meddelelser 
- Hosting af hjemmeside er blevet dyrere, fra 733,- kr. til 1.273,- kr. pr. år. Vi skal overveje om vi skal 

have en tæller på og finde alternativ hosting. 
Benny undersøger mulighed for tæller og priser hos andre leverandører. 

- Regnskabet for 2021 viser overskud fordi regning for oprensning af grøft først er modtaget i 2022. 
Der er i øvrigt ingen nævneværdige udsving i regnskabet i forhold til det budgetterede. 
Kassebeholdning pr. 24/3-2022 er kr. 61.605,-. 

- 47 grundejere har betalt kontingent for 2022. Fristen for indbetaling er 1/4-2022. 
Vejbidrag er fastsat til kr. 270,-.  

- Enghavevej har dækket deres andel vedr. oprensning af grøft – kr. 1.491,63. 
 

3. Spærringen Kæruldsvej/Enghavevej 
- Enghavevej er glade for den opsatte bom, der er godkendt af Kalundborg Kommune. 

 
4. Stigbordet over Sukkerkanalen 
- Stigbordet åbnes og lukkes manuelt. Broen er i dårlig stand og Kalundborg Kommune vil finde 

penge fra andre broprojekter til en renovering. 
 

5. Vejenes tilstand 
- Åmarksvej og Østvej får en endnu en omgang afretning og skærver. 
- Kæruldsvej og Risengen afrettes og gives skærver. 
- Der skal i år gøres noget ekstraordinært ved Åbrinken og Fyllavej. Hjulsporene er for dybe. 

 
6. De nye vedtægter 
- Vi arbejder fortsat på et udkast til nye vedtægter. 

 



7. Bestyrelsens kommende sammensætning 
- Anne Schmidt er desværre gået bort, og Benny og Annes sommerhus sættes til salg. Benny 

udtræder derfor af bestyrelsen, men fortsætter som bestyrelsesmedlem frem til 
generalforsamlingen. 
Der vil mangle to bestyrelsesmedlemmer. Disse skal findes i de kommende måneder. Vi har brug 
for kræfter til opdatering af hjemmesiden og til referatskrivning fra bestyrelsens møder. 
 

8. Eventuelt 
- Tidsplan frem til generalforsamlingen: 

28/5 kl. 10.00 – bestyrelsesmøde 
15/6 – udsendelse af indkaldelse til generalforsamling 
1/7 – sidste frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen 
9/7 kl. 11.00 – bestyrelsesmøde 
31/7 – generalforsamling 
 

3/4-2022 
Referent: Benny 
 

 

 

 


