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Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 27. juli
 Godkendt uden kommentarer
2. Meddelelser fra formanden
 Modtaget 1 udmelding grundet den på generalforsamlingen enstemmigt
besluttede kontingentforhøjelse fra kr. 350,00 til kr. 400,00 om året
 LH og SH vil repræsentere foreningen på Repræsentantskabsmødet søndag 28.
sept. i Gribskov Grundejerforbund Øst
3. Meddelelser fra kassereren
 P.t. har foreningen en formue på kr. 137.471,35. Ca. 80% af dette beløb vil blive
indsat på en lukket konto med en løbetid på 1 år.
 92 grundejere har d.d. indbetalt kontingent
4. Øvrige meddelelser
 Dialogen med Udsholt Vandværk fortsætter grundet den fejlagtige tilbagemelding
fra Vandværket, om hvem der har ansvar for entreprenør arbejde i forbindelse
med Vandloven – LH og RB formulerer en henvendelse.
5. Næralarm (orientering mailet til bestyrelsen 21. aug.)
 Det fremsendte koncept/tilbud har ikke foreningens interesse
6. HedeDanmark
 Foreningens medlemmer melder stor tilfredshed med samarbejdet med
HedeDanmark både økonomisk og rent teknisk, men planlægningen skal
forbedres. SH fortsætter dialogen og koordinerer træfældning i 2015. Et mere
forpligtende samarbejde, hvor HedeDanmark skal udbedre evt. skader på veje
og stier.

7. Veje og stier
 Også stor tilfredshed med udlægningen af den nye belægning på Lundevej og
Egemosevej. Budgettet 2014-2015 rummer muligheder for yderligere
udlægning, beslutning tages på bestyrelsesmødet i november – Åvej,
Birkebakken mod Lavningen og Lavningen.
8. Egerndalen
 Drænforholdene drøftet endnu engang. Foreningen har finansieret en
undersøgelse, evt. renovering er en sag mellem de involverede grundejere og
Gribskov Kommune. SH følger op.
9. Evt.
 Næste bestyrelsesmøde: 22. nov., kl. 11.00
På Repræsentantskabsmødet i Gribskov Grundejerforbund Øst, 28. sept., blev der forelagt et
’Tillæg til Gribskov Kommunes spildevandsplan’ nr. 4 og 5. Disse planer orienterer om
’Lodsejere der omfattes af kloakeringen’ som byrådet skal tage stilling til 30. sept. Ingen
lodsejere i vores forening er nævnt.

