Referat af Generalforsamling fredag d. 23.10.2015
På Ølsted Kro kl. 19.00
Velkommen til alle.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Sten Georg, som blev valgt. Sten Georg konstaterede at formalia i forbindelse
med generalforsamlingen's indkaldelse og afholdelse var overholdt.
2. Formandens beretning v. Marianne Frost
Foreningen har i det forløbne år mistet: Vibeke Wessberg & Erik Olesen – som blev mindet et
øjeblik. Fred være med dem.
Nye medlemmer
Velkommen dels til nye ejere og dels til medlemmer, som ikke har været på generalforsamlingen
tidligere. Alle 47 tilstedeværende oplyste navn og hvor de bor, således at vi alle får lidt større
kendskab til hinanden.
Indbrud:
Foreningen har ikke haft så mange indbrud. Steen Georg havde besøg i sommers…
Giv Aage (webmaster) besked, hvis I ser/hører noget.
Vejene og broen og strandgrunden:
30 km/t skilt er blevet omtalt siden sidste generalforsamling. Ide fra bestyrelsen om 30 km/t påmalet
vejen ved Skovhøjen – som vi tager nærmere stilling til under forslag.
Sidste år blev der fremsat ønske om en bænk op ad Grævlingehøjvej. Bestyrelsen har ikke fundet
frem til en egnet placering til dette. Såfremt en grundejer på vejen tilbyder ”indhak til bænk” på sit
grundareal, hører vi gerne nærmere.
Vi har i år fået 2 nye bænke/borde på strandgrunden. Erland slår græsset på strandgrunden omkring
bænke og stierne ca. 1 gang om måneden i græssets vækstsæson. I bestyrelsen er vi blevet enige
om også at slå græsset fra stien og hen til bænken v. Fyrretræerne.
Igen i år har Halsnæs Kommune stået for høslæt og fjernelse af afklipning.
Græsset skal slås omkring bådene – det skal gøres løbende, så vi ikke får problemer med
bjørneklør og vilde brombær. Folk som har både liggende på stranden skal SELV sørge for slåning
under og omkring deres båd.
Udskiftning af det inderste stykke af molen til en åben bro er bestyrelsen umiddelbart gået bort fra.
Vi kan ikke få nogen garantier for at det vil mindske sandflytningen og tangophobningen. Samtidig
vil det blive meget dyrt.

Aktivdagen Store Bededag:
Store Bededag er én af de dage, hvor vi virkelig kan få talt om ønsker og ideer – så alle opfordres til
at deltage.
Jane og Signe stod i år for hjemmelavet frokost bestående af fiskefrikadeller m. tilbehør. Lækkert.
Sankt Hans:
Sankt Hans blev igen holdt Sankt Hans aften grundet brandvæsenets nye restriktioner. Resultatet
blev et mindre bål samt relativt få deltagere.
Bestyrelsen har derfor valgt, at de fremover kun ønsker at stå for Sankt Hans bål, hvis Sankt Hans
falder på en lørdag.
Beskæring af træer og hække:
Der opfordres igen til at man hjælper hinanden med beskæring af træer og hække, således at alle
har mulighed for at få lys og måske endda udsigt. Tal med hinanden – vis hinanden hvorfor præcis
denne gren/træ ønskes fjernet…
De tre foreninger
Vi har holdt møde omkring Lokalplanen og er rimelig enige om at lokalplanen ønskes uden for
mange restriktioner, således at mangfoldigheden bibeholdes.
IT-forhold:
Aage har fuld kontrol med vor hjemmeside. I år er udsendelse af indkaldelse sket via Email – og her
har Aage udført et kæmpe arbejde. Mange tak Aage.
Slåtider i maj, juni, juli og august: Kl. 10-12 og 16-18.
Resten af året er reglerne: Alle hverdage fra mandag til fredag kan man frit slå græs, mens man
lørdag, søndag og helligdage må slå fra 10-12 og 16-18.
Vandaflæsning:
Ifølge www.Kregmevandværk.dk, som leverer vand til området, aflæses vand fra 2015 nu
automatisk.
Til slut meddelte formanden, at arbejdsbyrde og tid gør, at tid til formandsposten er lille og
forespurgte om en anden har lyst til formandsposten. Resultat under Pkt. 8.
Formandens beretning blev afsluttet med tak til bestyrelsen og medlemmer for deres arbejde for
foreningen i det forløbne år.
Marianne Frost

Spørgsmål til formanden:
Sidste års spørgsmål om refleksbånd v. Indkørslen til Grævlingehøj – hvad er der sket her?
Bestyrelsen har ledt efter refleksbånd – uden at finde frem til løsning. Jan blev anmodet om at
forsøge at få fat i disse bånd, så opgaven kan løses.

Skæve vejskilte: Duevænget samt Hybenvejs skilte er skæve. Bestyrelsen følger op.
3.. Årsregnskab v. Stig
Regnskab og budget blev gennemgået.
Bestyrelsen har indhentet tilbud på asfaltering af Falkevej, som forventes asfalteret i foråret 2016.
Nærmere dato sættes op på hjemmesiden.
6. Godkendelse af årsregnskab og budget
Årsregnskab blev godkendt.
Spørgsmål til kasseren:
Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge forhold før asfaltering, så vi ikke skal have gravet vejen
op kort efter asfaltering er foretaget:
Vejbredde: Er det et krav at asfaltbredden skal være 6,5 meter?
Kloakering: Har kommunen fremtidige kloakering af området i tankerne?
Dong: El-arbejde eller andre kabler?
Hvad bliver der asfalteret? Det blev præciseret at asfaltvejen går hele vejen ned til hvor Egernvej
starter, dvs. den lille brandvej skal også asfalteres.
Afvanding af Falkevej skal der tages højde for, så alt vandet ikke vælter ned til de sidste ejendomme
på Falkevej.
Det blev anført at vi skulle tænke over et mere 'groft' slidlag, så det ikke bliver så glat om vinteren.
7. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstillede til fastholdelse af kontingentet iht. det tidligere vedtagne 5-års budget.
Dette blev tiltrådt af generalforsamlingen
8. Valg af formand (ulige årstal)
Marianne accepterede formandsposten – med opbakning fra medlemmerne til at vi tager
formandsvalg igen i 2016. Bestyrelsen prøver at hjælpe…
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Bestyrelsesmedlemmer: Peter Hammer og Keld Jepsen blev genvalgt.
Suppleanter: Ole Håndsbæk Christensen og Steen Georg Feilberg blev genvalgt.
10. Valg af revisor & revisorsuppleant
Jørgen Anker Jørgensen som revisor og Jan Petterson som suppleant accepterede begge genvalg.

11. Behandling af indkomne forslag:

1. Forslaget fra bestyrelsen:
30 km/t – malet på vejen, for at få folk til at sætte farten ned.
Vi havde debat om, hvad vi gør dels for at få folk til at køre langsommere samt hvad vi gør for at få
bedre udsyn.
Alternativt måske sætte grænsen ned til 15 km/t blev der foreslået?
Hvad gør vi for at få folk til at tage mere hensyn?
30 km/t er max – men det er vigtigt at der køres efter forholdene – og foreningen blev enige om, at
”prikke på skulderen”-metoden, hvor vi taler med hinanden nok langsigtet er den bedste løsning.
Skilt malet/opsat blev derfor nedstemt.
ALLE opfordres til at tage hensyn til mennesker og dyr og køre hensynsfuldt.
2. Forslag fra Mogens Hansen, Granvej 9-11
Bedre udsyn fra sideveje til Grævlingehøjvej
Igen blev vi enige om, at den bedste løsning nok er at tale med hinanden. Så er der en hjørnehæk,
som bremser for udsynet, så er der nok flere, som har samme problem. Derfor tag fat i grundejeren
og prøv at få det løst ved fælles hjælp.
3. Forslag fra Marianne & Henrik Malmos, Grævlingevej 11
3.1) Nedlægning af vejfond.
Der blev stemt om forslaget. Der var ingen tilslutning til forslaget.
Alle fremmødte var enige om at det er bedst med langtidsbudget og vejfond, så vi ikke skal optage
lån eller lave hovsa-løsninger når der opstår problemer.
3.2) Fortov/kantsten
Årsagen til at der er sat kantsten forskellige steder på Grævlingehøjvej er følgende: Ved kraftig regn
bliver Grævlingehøjvej nærmest en lille flod, som tager sten og andet med på sin vej. Før kantsten
blev sat, underminerede vandet det nye asfalt på vejen.
I forbindelse med asfaltarbejdet i 2016 forventes hjørnet af Grævlingehøjvej v. Hybenvej 1 også at få
sat kantsten, idet vi der har samme problematik.
Der var flertal for, at kantsten sættes, hvor det er nødvendigt.
4. Forslag fra Jane & Frank Møller, Hybenvej 13
4.1) Bedre udsyn til Grævlingehøjvej – evt. gadespejl
Ligesom forslag 2 forsøges med kommunikation.
4.2) Kregme Station – forskønnelse
Initiativet resulterede i en lille arbejdsgruppe bestående af Jane, Signe, Lisbet og Anne Har flere lyst
til at deltage, så ring til Jane på 2985 8634.
Udvalget vil undersøge om det er muligt at forskønne bygninger og beplantning omkring stationen,
så vi får en pænere og mere indbydende indkørsel til området.
Bestyrelsen tager kontakt med Granhøj og Vestervig, for at høre om de kunne være interesserede i
at deltage i arbejdsgruppen.
12. Eventuelt
Som skrevet på indkaldelsen foregår al kommunikation fra bestyrelsen fremover primært via E-mail.
Bestyrelsen prøver at få en fællesmail, hvortil også ændringer af E-mail-adresser og flytninger
ønskes tilsendt.
Generalforsamling 2016 er sat til 28.10.2016

Marianne Frost d. 23.10.2015

