
 
Referat af Generalforsamling fredag d. 28.10.2016 

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, idet E-mails blev udsendt d. 12.10.2016. 

 
2. Formandens beretning v. Marianne Frost 
Velkommen til denne generalforsamling – og velkommen til nye medlemmer. 
 
Så vidt bestyrelsen er orienteret har der ikke været dødsfald i det forløbne år.  
 
Bettina og Johnny har haft indbrud i deres biler – men ellers er der ikke forlydender om indbrud. 
 
Bestyrelsen: 
Vor bestyrelse er frivillig – ulønnet – men stadigvæk med opgaver, som skal løses. Ikke alle i 
bestyrelsen har den fornødne tid til disse opgaver - så I må gerne overveje, om I har lyst og tid til at 
deltage i bestyrelsesarbejdet. 
 
Vejene: 
Refleksbånd er sat op af Jan - tak for hjælpen  
Beklageligvis er der ikke kommet ny asfalt på Falkevej før vinteren – så dette prioriteres højt til 
foråret. 
En mere holdbar løsning, med større sten, for Krejumhusvej undersøges i forbindelse med 
gennemgang af vejene, som er sat til 1. uge i november. 
 
Vejskilte: 
Vejskilte tilhører Kommunens – som derfor blev kontaktet med henblik på renovering og evt. 
udskiftning af ulæselige og skæve skilte. Løse skiltepæle blev fastgjort i løbet af foråret. Desværre 
blev Hybenvejs skilt herefter igen påkørt. Skiltepælen er fastgjort – og i dag også selve skiltet ”Al 
kørsel forbudt” sat op. 
 
Strandgrunden: 
Først det kedelige: Hybenvej 13 har mistet en del af skrænten i løbet af vinteren.  
Bestyrelsen følger nøje bevægelserne langs stranden. 
Positivt har vi fået ny og flot badetrappe. 
 
Erland slår fortsat græsset på strandgrunden omkring bænke og stierne ca. 1 gang om måneden i 
græssets vækstsæson.  
Igen i år har Halsnæs Kommune stået for høslæt og fjernelse af det afklippede. 
Resultatet er ikke tilfredsstillende – men Kommunen er tilfreds… så vi må klare resten selv. Derfor 
opfordrer vi til fællesdag i morgen kl. 10. 
 



Væltet pæl ved indkørslen til stranden: 
Samme dag som afklip blev fjernet fra strandgrunden, blev den ene pæl til kæden til stranden revet 
op. Beklageligvis afviser Entreprenøren kendskab hertil, så vi må selv bekoste at få denne rettet op. 
Dette er nu endelig klaret. 
 
Aktivdagen Store Bededag: 
Knap 40 mødte op og vi havde en hyggelig dag på stranden, hvor der blev malet og klippet og 
fjernet affald. Igen i år stod Jane og Signe for dejlig frokost.  
 
Sankt Hans: 
På Stranddagen blev vi enige om fællesspisning til Sankt Hans – hvor godt 30 medlemmer deltog.  
 
De tre G/F Grævlinehøj, Granhøj og Vestervig: 
Vi har haft et par møder – kommunikerer og giver nyttige informationer til hinanden. Det er Granhøjs 
formand, Ib Christensen,  som har givet os kontakten til Ulvedal, der efterfølgende blev sat på 
opgaven med pæl og skiltereparation. (vor normale vejmand har ikke udført arbejdet – og i 
efterårsferien var der 3 parkerede biler på strandgrunden fordi kæden manglede)  
 
Forskønnelsen af Kregme Station: 
Projektet: Rabatten omkring indkørselsvejen ”Spørgsmålstegnet”. 
Området tilhører de 3 foreninger i fællesskab – og alle planer og omkostninger skal derfor 
godkendes af 3 Formænd, med opbakning fra deres bestyrelser og foreninger. 
  
Udvalget – hvor G/F Formændene har kontakt til Jane Møller – har været rigtig aktive – jeg synes vi 
skal lade Jane fortælle os, om deres planer – efter min beretning. 
 
Jeg er overbevist om, at Udvalget synes, at bestyrelserne har været træge at samarbejde med, idet 
udvalget kommer med gode ideer til os formænd – som så først skal vores bestyrelser, før vi kan 
komme med svar retur. Det er vist endelig lykkedes at få godkendt både plan og budget.  
 
Landliggersammenslutningen: 
Steen Georg og jeg har været til Delegatmøde (svarende til Generalforsamling). 
Pt. er der 39 Foreninger i Halsnæs Kommune – som varetager de udfordringer som de finder er 
fælles for de lokale grundejerforeninger. Klimatilpasning er det store lige nu; kystsikring, 
kystanalyser og sandsynlighedskort for stormflod/oversvømmelse. 
 
Derudover har Kommunens affaldsplan, hvor man aktivt skal tilmelde sig vinterrenovation skabt 
megen debat.  
 
IT-forhold: 
Aage har fuld kontrol med vores flotte hjemmeside - hvilket dog også kan give udfordringer, idet 
Bestyrelsen ikke selv kan lægge info op/sende info ud. (det mærkede vi ved udsendelse af 
indkaldelse til generalforsamlingen, idet Aage var på ferie, da indkaldelsen skulle ud) 
 
Bestyrelsen er blevet orienteret om, at oversigtskort fra 1994 ikke er korrekt – så et matrikelkort 
indsættes i stedet.  
 



Beskæring af træer og hække: 
Igen vil bestyrelsen opfordre 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… 
 
Sidst skal slåtiderne vanligvis oplyses: 
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. 
Bestyrelsen foreslår, at man i perioden oktober til marts laver 1. weekend i hver måned til en mulig 
arbejdsweekend, hvor der må arbejdes hele weekenden. Dette tages som punkt under Eventuelt. 
 
Med disse ord siger jeg tak til bestyrelsen og medlemmer for deres arbejde for foreningen i det 
forløbne år.  
 
Marianne Frost 
28.10.2016 
 
Der blev stillet spørgsmål omkring ”Al-kørsel-forbudt-skiltet” ved Hybenvej – om det evt. kan flyttes, 
da besøgende til Hybenvej tror, at de ikke må køre på Hybenvej. Bestyrelsen kigger nærmere på 
eventuel anden løsning. 
 
Herefter blev beretningen godkendt. 
 
Jane Møller fortalte om udvalgets planer: 
Paradisæbler, kirsebærlaurbær, kristtorn og havtorn plantes langs banen i samarbejde med Ulvedal, 
som står for rendegravning. Udvalget påtager sig vedligeholdelsen af beplantningen i de næste 3 år.  
 
Udvalget har lavet en aftale med lejeren af Kregme Station om vedligeholdelse af 
stationsbygningen.   
 
3. Årsregnskab 
Årsregnskabet blev gennemgået. 
Der er brugt færre penge til porto og kontorudgifter idet vi nu laver E-mail udsendelser i stedet for at 
sende indkaldelser som brevpost. 
 
4. Godkendelse af årsregnskab og budget 
Årsregnskabet blev godkendt sammen med budget. Omkostninger til Kregme Stations forskønnelse 
er med på budgettet fremover.  
 
5. Kontingent 
Størrelsen af kontingentet er en del af den 5-årsplan, som er godkendt på tidligere 
Generalforsamling. Ingen ændringer eller kommentarer. 
 
6. Valg af formand (ulige årstal ifølge vedtægter) 
 



7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Stig fortsætter som kasserer og Inge som bestyrelsesmedlem 
Niels Westfall indtræder som ny kraft i bestyrelsen. 
 
8. Valg af suppleanter: 
Steen Georg fortsætter som suppleant.  
Ole hjælper til og deltager hvor han kan.  
Bettina og Signe inviteres til bestyrelsesmøder i næste periode, så de kan se om arbejdet er noget 
for dem. 
 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Revisor Jørgen Anker Jørgensen og suppleant Jan Petterson modtog genvalg. 
 
10. Behandling af indkomne forslag 
Kun forslag om arbejdsweekend var indkommet. 
Det blev vedtaget, at vi i år laver mulighed for arbejdsweekend 1. weekend i hver måned fra oktober 
til marts – hvorfor ordensreglementet ændres efter næste Generalforsamling, hvis ordningen 
fungerer. 
 
11. Eventuelt 
Parkering på Falkevej om vinteren er det ok? Bestyrelsen råder til at der tages hensyn, at man 
ikke parkerer for tæt på Grævlingehøjvej (biler skal kunne dreje) og tal eventuelt med ejer ud til 
Falkevej.  
 
Flaskecontainere – er flyttet over på den anden side af togskinnerne – ud mod Frederikssundsvej. 
 
Larm på vandet på stille sommerdage – tag eventuelt kontakt med dem som larmer – det giver 
formentlig det bedste resultat. 
 
Som skrevet på indkaldelsen foregår al kommunikation fra bestyrelsen fremover primært via E-mail. 
Så modtaget du ikke mails – så tag fat i bestyrelsen, så vi kan få din E-mail-adresse opdateret. 
Alternativt sætter Bestyrelsen information på hjemmesiden www.graevlingehoej.dk og på 
tavlen på toppen ved indkørsel til Falkevej. 
 
Generalforsamling 2017 er sat til 27.10.2017 på Ølsted Kro.      
 
Rigtig god vinter 
Marianne 8.11.2016                                   


