
Referat af grundejerforeningen 

Tre Lyngs generalforsamling langfredag den 

30. marts 2018 kl. 10.00 på Højby Kro. 
 

Dagsorden: 

Velkomst ved formanden. 

1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Svend-Erik Hermansen 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af regnskab og budget 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse 

7. Valg af 2 revisorer 

8. Valg af revisorsuppleant 

9. Valg af grøftelaugsrepræsentanter 

10. Evt. 

 

 

1. Lone Cederquist bød velkommen. Bestyrelsen foreslog Svend-Erik Hermansen som dirigent. 

Svend-Erik blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. 

Der var 89 stemmeberettigede medlemmer. 

 

2. Beretningen i henhold til det udsendte. 

Bestyrelsen kommenterede på de enkeltes arbejdsområder. Ole Schmidt kommenterede på de 

primære veje. Man skal huske, at bestyrelsens arbejde bliver udført frivilligt og ulønnet. Det er 

vejret og budgettet, som afgør, hvor gode vejene er. 

Der udsendes vejrapporter to gange årligt.  

Husk at holde til højre på vejene, så vil vejene holde længere. Husk også at rabatterne hører til 

vejene ikke til de enkelte grunde. Husk at få klippet ind, området hører til vejene og når hele 

arealet kan bruges, vil vejene holde længere. 

Husk at køre efter forholdene. 



Grundejerforeningen har bestilt en landmåler til at finde skelpælene et sted ud til en vej, hvor der er 

problemer med, at en grundejer har gravet ud i vejen, fordi han mener han ejer mere, end han gør. 

Det nye grøftelaug har fået afsluttet igangsat arbejde og er i gang med at få skabt sig et overblik.  

Lone opfordrede alle til at komme til Vandværket GHT´s årlige medlemsmøde sidste søndag i 

efterårsferien. Man kan tilmelde sig en sms/mail-ordning på vandværket. Indkaldelsen til 

medlemsmødet kommer sammen med opkrævningen fra nets og vil for manges vedkomne stå på 

deres betalingsoversigt.  

Foreningens grunde er rigtig fine, og en petanque-bane blev indviet i oktober på grunden på 

Alléen. Alle opfordres til at bruge dem. Låne-kugler til spillet kan hentes hos bestyrelsesmedlem 

Gurli Rønnekilde. 

Foreningen SOL er blevet nedlagt. Det er en beslutning, kommunen har taget uden at orientere 

medlemmerne. I stedet vil kommunen holde tre møder om året, hvor alle sommerhusejere er 

inviteret. Det er første gang den 26. maj 2018. Alle opfordres til at komme. Kommunen har ca. 

27.000 sommerhuse, så det er spændende, om der er plads.  

Man kan tilmelde sig nyhedsmail fra Odsherreds forsyning. 

Det er muligt at tilmelde sig en huske-sms mht. til tømning af skraldespand og hvornår der er 

storskrald. 

Det går rigtig godt med udlån af foreningens trailer, brændeflækker m.v.  

Gør tingene rene efter brug og sig til hvis noget er ødelagt. Det koster ikke noget. Det er irriterende 

for den næste at finde ud af, at der er mangler. 

Siden indkaldelsen til generalforsamlingen er blevet udarbejdet, er tilmeldingen til maillisten steget 

til 356. 

Der blev spurgt til hastighedsbegrænsning på Alleen. Det er en bred vej hvor der bliver kørt meget 

hurtigt. 

Lone svarede, at principielt må vi ikke sætte skilte op. Men vi vil gerne levere skilte til Alleen som 

beboerne her gerne selv må sætte op. 

Der var en opfordring til, at Odsherred Kommune sørgede for at klippe ind på deres egne områder, 

før de skulle til at klippe ind hos andre. 

Der blev spurgt til, hvorfor der kun blev støvbekæmpet midt på vejene når folk også kører i 

rabatten. 

Der blev spurgt til, om der ikke var bedre materialer til at bruge på vejene. Måske der er eksperter 

som kan hjælpe på området. 

Der blev kommenteret på, at Bregentvedvej ikke bliver vedligeholdt/støvbekæmpet sammen med 

de andre primærveje.  Samtidig en opfordring til at finde en entreprenør, som har mere forstand på 

at vedligeholde veje. Hvis penge er problemet, så må man lave en kontingentstigning. 

Ole svarede, at han havde flere rapporter udarbejdet af eksperter om at vedligeholde veje. Der kan 

anvendes andre materialer, men det kræver, at de hentes forskellige steder i landet og blandes. 

Det er ikke muligt for os. Så materialerne er svære at få og dyre.  

Selve den måde arbejdet udføres på hos os, er den rigtige måde at gøre det på.  



Støvbinding er dyrt, så vi vurderer hvor det skal udføres.  

Der blev opfordret til at få tilbud fra andre entreprenører. Det er kun rimeligt, at alle kan få 

støvbinding. Vi betaler det samme i kontingent.  

Der var en som syntes det er flot, at der bliver gjort så meget. Denne kommentar blev modtaget 

med applaus fra salen.  

De store sten, der er lagt på vejene, er virkelig dårlige at cykle på. De bunker med grus, der ligger 

til opfyldning af huller, bliver de fyldt op? 

Ole svarede, at stenene er lagt som et forsøg. Vejene skal hæves. Når vejret gør vejene bløde, vil 

stenene blive kørt til. 

Grusbunkerne er nogle, vejlaugene lægger ud, så det er op til dem, om de bliver fyldt op igen.  

Der var en enkelt, som ikke har modtaget en nyhedsmail fra grundejerforeningen.  Og en som 

spurgte, om det var tanken, at foreningen ville have en permanent hjertestarter.  

Lone svarede, at den nærmeste hjertestarter er ved Højby Brugs. Der er søgt tre gange hos fonde 

for at få en, men vi har fået afslag. 

Gunner Ildor, der deltog som gæst fra Grundejerforeningen Eldorado, opfordrede alle til at tilmelde 

sig Fibia for at få fibernet. Det kræves en vis procentdel tilslutninger for at Fibia vil sætte arbejdet i 

gang.  

Der var en, som havde undersøgt priser, som fortalte, at det Fibia tilbyder er det bedste, det 

hurtigste og det billigste.  

Beretningen blev modtaget med applaus.  

 

3. Poul gennemgik regnskabet ud fra det udsendte og fremhævede enkelte punkter. 

På sidste års generalforsamling var der en stiltiende accept om at bruge flere penge på vejene, 

end der var sat af til i budgettet.  

Der er brugt kr. 9.020,- på foreningens grunde. Det var et krav fra kommunen, for at få tilskuddet til 

petanque-banerne, at vi selv betalte en del.  

Der var budgetteret med et underskud på kr.  90.000,- men det endte kun på kr. 83.642,08. Så lidt 

bedre end forventet. 

Regnskabet blev godkendt. 

Budgettet for 2019 ligner meget 2018. Dog er der sat flere penge af til Støvbekæmpelse, 

administration og trailer. 

Der er budgetteret med et underskud på kr. 37.000,- 

Budgettet blev godkendt. 

 

4. Kontingentet for 2019 er 

Kontingent kr. 150,- 



Primære veje kr. 225,- 

Grøfter kr. 125,- 

Kontingentet blev godkendt. 

Der var en opfordring til at huske, at regnskabet på hjemmesiden skulle være printvenligt. 

 

5. Bestyrelsen ønsker en vedtægtsændring som gør, at indkaldelsen til generalforsamlingen ikke 

længere skal udsendes pr. post, men kan sendes ud via mail og offentliggøres på hjemmesiden.  

Teksten i vedtægterne ønskes ændret fra 

”Der indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel til alle medlemmer med angivelse af følgende 

dagsorden” 

til  

”Der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker via foreningens hjemmeside samt 

via mail til de medlemmer, som har tilmeldt sig foreningens nyhedsmail med følgende dagsorden”. 

Det blev oplyst at indkaldelsen også vil stå på kontingentopkrævningen som kommer ud i 

slutningen januar. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Der vil være en ekstraordinær generalforsamling den 10. maj kl. 10:00 på petanquebanen på 

Alleen/Herlufholmsvej med kun dette punkt på dagsorden. Der er hermed indkaldt til den 

ekstraordinære generalforsamling.  

 

6. Valg til bestyrelsen. 

Gurli Rønnekilde blev genvalgt. 

Poul Dengsøe blev genvalgt. 

Gorm Grove blev genvalgt. 

 

7. Valg af to revisorer 

Bjørn Ole Blikdal blev genvalgt 

Ingelise Berntsen blev genvalgt 

 

8. Hans Chr. Viemose blev genvalgt som revisorsuppleant. 

9. Grøftelaugsrepræsentanterne blev genvalgt. 

De er: 

Ole Schmidt. 



Poul Faber 

Anders Hvass. 

 

10. Lone Cederquist afsluttede generalforsamlingen, med tak til dirigenten. 

 

Mødet slut 11:45 

Referent: Kirsten Løcke 

Dirigent: Svend-Erik Hermansen (sign.) 

 


