
 

Bestyrelsens beretning 2014. 

Da vi kom til som ny bestyrelse efter ekstraordinær generalforsamling, havde vi en masse 

udfordringer, men vi har gjort hvad vi kunne for at løse opgaverne. 

Som noget af det første vi gik i gang med, var at vi skulle have ændret navne til adgangen af midler 

til den danske bank, det tog kun 3 måneder, før vi kunne betale en regning, og så ville de have 

40,00kr pr. gang vi skulle hæve penge eller betale en regning, så vi var helt enige om at denne bank 

ville vi ikke benytte mere. 

Så derfor har vi i dag AL. Bank, hvor vi også har en netbank med 2 digitale signatur, dvs. hvis 

kassereren lægger en regning til betaling i netbank, så bruger kassereren sin NEMID, men 

regningen bliver ikke betalt før formanden har godkendt med sin NEMID. Vi har undersøgt 

forskellige måder på hvordan vi nemmeste kunne hæve penge med kredit kort, men kreditkort er 

personlige, så det har ikke kunne lade sig gøre, så hvis vi har brug for kontanter eller handle på 

internettet, er vi nød til at overføre penge, til et medlems private kreditkort, ved hjælp af de 2 

digitale underskrifter via netbank, for vi er her normalt kun  i weekenden og der har banken jo  

lukket. 

Vi har en opsparing på 200,000kr. stående i den danske bank, som er bundet. De bliver flyttet til  

AL.Bank, når de kan. 

Vedtægter: 

Der er blevet udarbejdet et forslag til nye love og vedtægter og bestyrelsen syntes, at de er blevet 

gode, og i dem vil i kunne genkende nye og gamle ting. 

Jeg vil ikke gå dybere ind i dem, da vores advokat kommer kl.11.30 og vi gennemgå dem og i har 

mulighed for at stille spørgsmål. Vi har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 3 

maj, fordi at der skal være 2/3 af de fremmødte stemmeberettidiget, der stemmer for 

vedtægtændringerne, samt halvdelen af medlemmerne, og vi har aldrig oplevet at der har været 

halvdelen tilstede, og så er indkaldelsen også sendt ud for at spare porto. 

Vej og grønne områder: 

Vi fik skrabet veje i sommers, for det trængte de til, men det er ikke nok. Mange af vores veje 

trænger til en ordentlig omgang. Hvad vi skal gøre ved dem i år, er noget af  det  første vi skal i 

gang med inden for kort tid. Vi kan ikke få ordnet alle veje til bunds på en gang, så derfor finder vi 

de værste veje, og dem går vi så i gang med først. 

Sommeren sidste år var lang, så derfor måtte græsset slås flere gange end forventet, men det var 

ikke vores største udfordring. 

Den 28 oktober kom stormen Allan hen over Kaldred, og det medførte mange væltede træer på 

vores fællesarealer, og træer som var væltet ned over vores veje. 

Her vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak, til de medlemmer som tog kædesaven i egen 

hånd og gjorde vores veje fremkommelige igen. 

Da Allan var blæst væk havde han løsnet mange træer fra jorden, men vi var optimister og troede at 



det var overstået, men nej, så kom Bodil den 5-6 december, og hun gjorde Allans arbejde færdig. 

Det resulterede i at der var flere væltede træer, og igen en tak til de medlemmer der gjorde vores 

veje farbare, til alt held væltede der ingen træer ned i vores huse. 

På baggrund af disse 2 storme, besluttede bestyrelsen at få  fjernet de væltede og vældnings truede 

træer  langs Lizzivej, og der opdagede vi også at der var en del træer der var syge. Vi er klar over at 

der er nogle der er kede af at træerne er væk, men der er også mange der er glade, for nu kommer 

der mere lys på  grundene. 

Bestyrelsen havde en gartner på og han  syntes vi skal give foråret og sommeren en chance for se 

hvad der vokser op. 

Der var flere der var kede af det da det samme blev udført på Tørvemosevej, men i dag, 2 år efter, 

er der mange som er glade for det. 

Vi har i budgettet sat lidt penge af til nyt beplantning langs Lizzivej, men vi kan også tage skeen 

over i den anden hånd og få jordfræset, så vi kan sætte en beplantning af nye løv træer og 

buske,men vi kan kun tage et stykke af gangen, da det er dyrt. 

Hvis der er medlemmer som godt vil vedligeholde deres veje, ved selv at komme sten på, så kontakt 

os først for eventuelt at få dækket udgifter. 

Vi fik en henvendelse fra kommunen omkring Put And Tage søen og gården, om vi havde 

indvendinger til det. Vi skrev tilbage at det var en super god ide med sådanne en sø, for det vil give 

noget liv herude, og der vil komme fremmede mennesker som vil opdage at der ligger et stort 

sommerhus område her. 

Da parkeringspladsen er på den ene side af vejen og søen på den anden side, foreslog vi en fart på 

40 km i timen, en fodgænger overgang og evt. en vejbump pga. alle lastbilerne til og fra grusgraven. 

Servitutter: 

Vi har en bygnings grad som er på 10% nu, ifølge servitutter, men lovgivningen siger 

15%.Advokaten har noget med omkring det, da  vi syntes det kunne have  interesse for alle. 

Infotavler og hjemmeside: 

Grundejerforeningen har fået lavet en ny hjemmeside, som vi, som bestyrelse er glade for, og der 

vil jeg gerne sige tak til Finn, for det store arbejde han har lagt i det for at få hjemmesiden op at 

køre. Hjemmesiden gør det let for jer, at få fat på os via mail. Vi håber også i er glade for denne 

hjemmeside, for i kan finde mange oplysninger på den, f.eks. Genbrugspladsen, lokalaviser, 

praktiske oplysninger, ordensregler, vedtægter osv. osv.  

Bestyrelsen arbejder løbende med ideer til hjemmesiden. 

For jer som ikke har en computer, er der opsat 2 infotavler henholdsvis på Lizzivej og 

Tørvemosevej, så i kan følge med i hvad der sker i grundejerforeningen. 

 

Hilsen  formand. 

Jesper Mose.  


