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Hornsvedbladet:
Udsendes gratis til alle grundejerforeningens
medlemmer og vejbidragsydere. Andre kan tegne
årsabonnement på bladet ved at henvende sig til
foreningen.

Bladet kan i øvrigt erhverves for 40 kr.
Redaktionen af næste blad afsluttes den 1/2, 2021
Tak til bladets annoncører for at hjælpe med at dække
omkostningerne til bladet.
Ansvarshavende redaktør: Tina Theilgaard

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling
i Hornsved Grundejerforening
Søndag den 26. april 2020 i Skovens Forsamlingshus
Bautahøjvej 2.c, Skoven, 3630 Jægerspris

Vi indbyder før generalforsamlingen til fælles morgenmad kl. 10:00 og ÅBENT DEBATFORUM
(se andetsteds i bladet om ÅBENT DEBATFORUM)
Selve generalforsamlingen begynder kl. 11:00.
Dagsorden for generalforsamlingen følger vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår foreningens advokat og administrator, Jens Thoregaard)
Godkendelse af dagsorden
I tilfælde af fortsat virusepidemi
Nedsættelse af stemmeudvalg
vil mødet blive aflyst.
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Følg med på hjemmesiden:
Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent
www.hornsved-grundejer.dk
Indkomne forslag: Der er to forslag fra grundejere:
• Forslag til vedtægtsændring: Valg af administrator hvert år u. pkt. valg
• Tilføjelse til §12 stk.6: ”græsrabatter må ikke befæstiges”
8. Valg: Valg omfatter en periode på 2 år. Ifølge foreningens vedtægter er følgende
bestyrelsesmedlemmer på valg 2020: Tina Theilgaard, Jean Jensen og Johnny Holst.
Sidstnævnte modtager ikke genvalg
Desuden er følgende på valg: Finn Regil Christensen og Karsten Nielsen, interne revisorer
Herudover skal vælges en bestyrelsessuppleant og en revisorssuppleant
9. Eventuelt (her kan ikke træffes beslutninger)

BEMÆRK:
Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har adgang til generalforsamlingen. Vejbidragsydere
har i henhold til vedtægterne ikke adgang til generalforsamlingen.
Medbring dette blad, da der ikke vil blive uddelt yderligere dagsorden, regnskab og budget på
generalforsamlingen.
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen
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KOM TIL ÅBENT DEBATFORUM OG GRATIS MORGENMAD KL.10-11
I lighed med tidligere år er det bestyrelsens intention at komme mest mulig i dialog med
grundejerne forud for generalforsamlingen, således at alle kan komme til orde og vi kan
indsamle alle gode ideer til vores fremtidige arbejde.
I år laver vi Åbent Debatforum (Open Space), så når alle har fået lidt at spise og drikke, vil vi
opfordre til at bruge de farvede stykker karton + tusser, der vil ligge fremme på alle borde og
gøre følgende:

•

• Skrive et emne på kartonet som du gerne vil tale med andre om
Sætte det op på væggen og stå nærved for at kunne tale med de interesserede
• Skrive et minireferat bagpå kartonet om hvad I talte om + evt. forslag
I den åbne debat gælder få, men vigtige regler:

•
•
•
•

De der end måtte deltage, er de rette personer
Hvad der end sker, så er det det eneste, som kunne være sket
Det starter når tiden er inde
Når det er slut, er det slut

- og en lov: De to fødders lov, som betyder at:
Hvis en deltager under forløbet kommer i en situation, hvor
han/hun ikke længere er interesseret i emnet, skal deltageren
bruge sine to fødder til at gå til et mere produktivt sted. Enten til
et andet emne i salen, eller tilbage til morgenmaden 😊.

Det er altså ikke uhøfligt at gå hen til en anden debat og lytte og
deltage – alle får mest muligt ud af debatterne og de mindre
produktive diskussioner afsluttes hurtigere.

Kartonkortene afleveres til bestyrelsen efter endt debat ca. 10:55 forud for
Generalforsamlingen.
VI HÅBER MANGE VIL TÆNKE OVER EMNER TIL DENNE DEBAT OG DELTAGE AKTIVT!
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BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING FOR 2019
Bestyrelsen har haft et aktivt, udfordrende, sjovt og godt arbejdsår. Ved valget sidste år på
generalforsamlingen valgtes 2 suppleanter, som vi valgte at inddrage i alt arbejde og alle
bestyrelsesmøder, så tilsammen med vores sekretær har vi været 10 personer til næsten alle
møderne i år. Det giver mere energi, større debatlyst, mere diversitet og især: flere hænder til
arbejdet.
Bestyrelsen er blevet kontaktet mange gange det forløbne år, om alt fra nabofejder, løse hunde,
anlægsarbejder, administrationsopgaver, diverse spørgsmål til udvalgene, kontakt til andre
grundejere m.m. Vi forsøger altid at hjælpe, hvor vi kan, men opfordrer også i stor grad - især ved
konflikter - at få parterne til at tale sammen og få løst problemerne.
Ang. sagen med Jomsborg skiltene på sidste generalforsamling, blev problemet netop løst med
dialogkaffe på stranden, efterfølgende kommunikation og imødekommenhed fra begge parter til
at alle skal kunne færdes på strandområdet, men ikke på Jomsborgs private grund.
I år vil det fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, at der er kommet to forslag om
vedtægtsændringer fra grundejere, bestyrelsen vil fremlægge disse kort til generalforsamlingen og
håber grundejerne vil uddybe forslagene, hvis der er behov for dette.
ØKONOMIEN
I lighed med sidste år, er økonomien god og der er god ballast til større anlægsarbejder, hvor det
måtte være nødvendigt.
Se regnskab og budget andetsteds i bladet.
Vi beder alle der måtte have spørgsmål til regnskab eller budget rette disse direkte til vores
administrator og/eller bestyrelsen FORUD for generalforsamlingen, så alle spørgsmål kan nå at
blive besvare grundigt og korrekt.
DRÆNENE
På trods af de store mængder regn især i efteråret -19 og vinteren 19/20, så har der ikke været
væsentlige problemer med at få drænet området og holde grundene nogenlunde fri for vand. Vi
kan derfor nok konkludere, at arbejdet med løbende at få oprenset både åbne og lukkede
drænforløb før problemer opstår, har båret frugt. Men vi må også i år konstatere, at det er de
samme drænforløb der volder problemer, men nu kender vi dem og kan derfor holde nøjere øje
med dem.
Men hvis der fortsat kommer så store mængder regn, kan det blive nødvendigt med omlægning og
udvidelse af drænsystemerne, hvilket vil være en bekostelig affære.
Derudover er den stigende grundvandsstand også medvirkende til at belaste dræn systemerne.
Der har dog også været nogle større anlægsopgaver; etablering af nye brønde og dræn samt
underføring af dræn under veje. Dette har været dyre men nødvendige opgaver.
Så alt i alt kan vi konstatere at vi nu ser konsekvenserne af hvad alder, stadig større mængder regn
samt træbevoksninger med deraf følgende rodinfiltration, gør ved vores ved dræn og brønde.
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VEJENE
Efter beslutning på generalforsamlingen i april 2019, fortog grundejerforeningen en hastigheds
måling på vores veje, idet der i manges øjne ofte blev kørt alt for stærkt.
Vi fik firmaet ATKI til at fortage målingerne, det er det firma, kommunerne bruger til det, og
målingerne blev fortaget hen over pinsen på vores ”hovedveje” 2 steder på Hjortevej, et sted på
Alholmvej, et sted på Isefjordsvej, og et sted på Rågevej. Resultatet var, noget overraskende, at
gennemsnits hastigheden på vores veje, lå omkr. 28kmt, dog var der enkelte der var oppe og
runde 60 km/t., men slet ikke efter bestyrelsens vurdering, noget der gav anledning til at investere
i hastigheds dæmpende foranstaltninger. Dem der ikke kan finde ud af at holde hastigheden nede,
må vi tage den pædagogiske vej.
Er man interesseret i at se resultaterne af hastighedsmålingerne, vil de blive fremlagt på
generalforsamlingen.
Vores asfaltveje havde taget en del skade af den meget varme sommer i 2018, hvilket resulterede
i, at der skulle repareres ekstraordinært mange revner på vores veje. Et stykke af Rylevej var
blevet ødelagt af rødder fra træer der stod langs med vejen, asfalten blev høvlet og fræset, og et
nyt slidlag blev lagt på, samtidig med at de skadevoldende rødder blev skåret over. Nordsvinget og
Hejre sidevej, blev høvlet og fik lagt nyt grus på. På disse veje samt kratvej blev der samtidig
etableret asfalt ramper ud til de eksisterende asfalt veje.
I dette forår vil det være Strandkrogens tur til at blive rettet op og få lagt nyt grus på, (den trænger
grundigt) og det lille stykke i den norlige ende af strandvejen, ca 55m, vil græsset blive gravet op i
en bredde på ca 3m, og en ny grusvej vil blive anlagt, derudover vil der rundt omkr. på vores veje
være lidt reparationer af skader på asfalten, forårsaget af rødder fra de ret store træer, der står
langs vejene, og tunge køretøjer, der har lidt svært ved at holde sig på vores smalle veje. Stykket
på Bakkevej, fra Mågevej og til omkr. Kratvej, vil blive fræset op, og nyt slidlag vil blive lagt
samtidig med, at rødderne der har forårsaget ødelæggelse af asfalten vil blive fjernet.

FÆLLESAREALERNE
Grundejerforeningens fællesarealer har stor rekreativ betydning for foreningens medlemmer men
bruges ligeledes af mange andre. Det er vigtig at brugen og administrationen af arealerne sker i
respekt af den unikke natur, herunder at arealerne mod fjorden bevares som strandenge, der ikke
må springe i skov.
Bestyrelsen har besluttet kun at slå engene en gang om året - i efteråret - således at engene forår
og sommer kan blomstre til gavn for bier og insekter.
Vi vil fjerne hegnet ved hjortevej, således at engen det sted åbnes op for brugerne, dog ikke til
parkering. Dette vil selvfølgelig ske i samarbejde med bådelauget, som har ”til huse” på
fællesarealet.
På alle fællesarealerne vil skiltningen blive gennemgået og udskiftet til nye skilte.
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Vi håber, at alle vil være med til at passe godt på vore fællesarealer, herunder at tage hensyn til
andre brugere og benytte de opstillede skraldespande, eller medtage evt. affald, således at
arealerne fortsat er er rart sted at komme.
HEGN og HÆK
I skrivende stund er der ikke meget der tyder på, at vi i Kulhuse vil få sne og frost, hvilket vi
allerede kan se, idet forskellige vækster allerede er begyndt at sætte grønne knopper, og både
erantis og vintergækkerne står allerede i fuldt flor, hvilket kan tyde på forårets snarlige komme, og
håbet om et dejligt forår og en dejlig sommer i Kulhuse venter forude.
Når foråret kommer tidligt betyder det også, at buske og træer begynder at vokse tidligere, og
buske og træer har det med at blive større og bredere med tiden.
Hegn & Hæks opfordring til grundejerne er derfor, at man som tager ”rettidig omhu” med hensyn
til beskæring og klipning af hække og hegn.
Som sidste år vil vi fokusere på vores vejkryds, da det er vigtigt, at oversigtsforholdene er gode. Vi
har jo ”højre vigepligt”, og vi vil alle gerne undgå færdselsuheld.
Et andet punkt der ligger Hegn & Hæk på sinde er, at det kan se dejligt ud med træer og vækster
ud mod vejen, men hver grundejer skal tænke på, at også træer og buske har det med at vokse, og
indimellem modtager vi klager fra renovationsbilerne om, at der er for mange ”nedhængende”
grene på deres ruter. Såfremt man ikke beskærer nedhængende grene, kan det i værste fald få
den virkning, at renovationsbilerne ikke kan komme frem og tømme affaldsbeholderne.
Der er dog sket store forbedringer omkring beskæring og klipning på området, hvilket også gav sig
udslag i, at vi har måttet sende færre breve end tidligere ud til de grundejere, der ikke havde fulgt
vedtægterne i Hornsved Grundejerforening omkring klipning og beskæring.
Vi håber dette vil fortsætte, så vi undgår at bruge foreningens midler til porto.
IT
Som adviseret på den seneste generalforsamling, har vi skiftet leverandør til at beværte vores
hjemmeside og mails, da vores oprindelige leverandør blev solgt og skiftede fokus.
Flytningen er gået glat og vi har fundet en ekstern IT kyndig, der bistår efter behov, så en
bestyrelsespost ikke kræver IT-kundskaber i fremtiden.
I har måske også bemærket, at vi har skiftet mailadresser, så vi ikke længere bruger vores private
mails. Således er foreningen nu er sikker på at have al korrespondance, når der er udskiftning i
bestyrelsen.
Og så ønsker vi ved denne generalforsamling yderligere at få medlemmernes input til, om vi også
skal kommunikere via Facebook. Se mere herom andetsteds i bladet.
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AFRUNDING
Igen i år vil vi gerne takke samtlige samarbejdspartnere, private og offentlige for godt samarbejde
og kommunikation på mange, mange områder. Og så vil vi opfordre så mange som muligt til at
deltage i generalforsamlingen i år – det plejer både at være hyggeligt og udbytterigt – og giver
også mulighed for grundejerne til at mødes og debattere dem imellem samt komme i dialog med
bestyrelsen. Vi opfordrer også igen til at opstille til bestyrelsen og gå ind i det lokale arbejde i
vores dejlige sommerhusområde.
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Facebook: Nyttig informationskanal eller forum for sure opstød?
Skal Hornsved Grundejerforening oprette en lukket gruppe på Facebook?
Det spørgsmål har bestyrelsen drøftet på et par møder, men nogen
beslutning er ikke truffet endnu. På den ene side er Facebook unægtelig
en effektiv måde at formidle nyheder og ideer på, og mediet er også
velegnet, hvis medlemmer har spørgsmål til bestyrelsen eller vil debattere
et emne indbyrdes.
På den anden side ved vi af erfaring, at Facebook ofte bruges til sure opstød og ubehagelige
kommentarer om andre og deres synspunkter.
Det vil vi for alt i verden undgå, hvis beslutningen bliver, at vi forsøger os med en lukket gruppe på
Facebook for medlemmerne af grundejerforeningen. I dag har foreningen en hjemmeside, hvor
der af og til kommer nyheder. Men de færreste tjekker siden ofte - med den risiko, at nyttig
information i realiteten ikke kommer ud til dem, den var tiltænkt.
Det vil en side på Facebook kunne råde bod på – ikke sådan, at siden skal erstatte hjemmesiden
eller anden information fra foreningen, men sådan, at når der f.eks. er nyt på hjemmesiden, kan vi
lægge et link ud på Facebook med en opfordring til at tjekke den nye information på
hjemmesiden.
Det vil også være nemmere at stille spørgsmål til bestyrelsen, og bestyrelsen kan svare enten
individuelt eller offentligt, hvis der er tale om spørgsmål af almen interesse. Desuden vil en
Facebook-side gøre det nemmere for medlemmerne at kommunikere og udveksle ideer.
Men hvordan undgår vi – hvis vi gør forsøget – at siden bliver brugt til det, vi ikke er interesseret i,
f.eks. hadefulde og aggressive indlæg eller indlæg med nedsættende kommentarer om andre?
Det kan vi gøre ved at præcisere, at siden er tænkt som et forum til formidling af information,
spørgsmål og gode ideer, og vi kan gøre det ved at bestyrelsen simpelthen sletter indlæg, der
strider mod hensigten, eller – i værste fald – lukke siden igen. Vi vil ikke være formidlere af dårlig
stemning!
Siden skal beskæftige sig med grundejerforeningens forhold og formål og ikke f.eks. med
eventuelle nabostridigheder. En god huskeregel er, at det, man skriver – hvad enten det er
information, spørgsmål eller ideer - skal være nyttigt og relevant for andre i grundejerforeningen.
Det betyder også, at en anden god huskeregel er, at en ”tråd” på siden holder sig til det emne, der
startede tråden, og at tråden (debatten eller ideudvekslingen) stopper, når den har varet længe
nok og ikke mere bidrager med noget nyt.
Hvis man har andet på hjerte, end det, en given tråd handler om, starter man en ny tråd, for hvis
tingene blandes sammen, kan det være svært for andre at overskue, hvad en sag drejer sig om.
Som sagt: Bestyrelsen har ikke besluttet sig endnu. Det gør vi først efter generalforsamlingen, hvor
der således bliver plads til en vejledende tilkendegivelse.
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HUNDE MED OG UDEN SNOR
Grundejerforeningen får jævnligt henvendelser vedrørende hunde og konflikter i forbindelse med
færdsel med hund.
På grundejerforeningens hjemmeside findes udførlig redegørelse vedrørende relevante
lovningsmæssige bestemmelser om besiddelse af hund og færdsel med hund.
De væsentligste bestemmelser fra Hundeloven og Naturbeskyttelsesloven gengives her.
Det er forbudt at lade hunde færdes på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for
almindelig færdsel, uden at de enten føres i snor eller er ifølge med en person, der har fuldt
herredømme over dem.
Såfremt en hund føres i snor, skal denne være så kort, at hunden holdes tæt ind til hundeføreren.
Hvis hunde færdes løse, skal den person, der følges med hunden, som nævnt have fuldt
herredømme over den, hvilket betyder, at hundeføreren skal være i stand til at standse hunden og
umiddelbart kalde denne tilbage til sig. Er hundeføreren ikke i stand til dette, har hundeføreren
ikke fuldt herredømme over hunden
Hvis en hund forstyrrer de omboendes ro ved gentagen eller vedholdende gøen eller tuden, og der
indgives klage derover til politiet, kan der gives ejeren pålæg om at holde hunden indelukket eller
fjernet.
I perioden fra 1. oktober til 31. marts må man færdes på strandbredder og andre kyststrækninger,
der er åbne for færdsel til fods og medbringe hund uden, at denne er i snor. Det er her vigtigt at
fastslå, at Hundelovens regler om fuld kontrol over hunden stadig er gældende for så vidt angår
denne færdsel.
Enhver hundeejer er pligtig at sørge for at dennes
hund ikke strejfer omkring uden følgeskab.
I skove der er åbne for færdsel til fods og på cykel –
såfremt der er lovlig adgang dertil - skal hunde
holdes i snor. Der er her ikke tale om, at hunde kan
gå løs, bare hundeføreren har fuld kontrol over
hunden. Kravet om at hunden skal føres i snor er
undtagelsesfrit.
Udyrkede arealer er åbne for færdsel til fods og
ophold, hvis der er lovlig adgang hertil. På disse
arealer skal hunde ligeledes føres i snor. Denne
regel gælder på grundejerforeningens fællesarealer.
På disse arealer skal hunde føres i snor, hvilken
regel er undtagelsesfri.
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