
BESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING maj 2021: 

 

Kære grundejere 

 

Først vil jeg sige, at dette bliver en ultrakort beretning, da bestyrelsen har 

besluttet at dedikere tiden til at debattere, såvel den skriftlige som mundtlige 

beretning, med grundejerne, for at bruge tiden bedst muligt, forstået på den 

måde at vi gerne vil have alle jeres input og kommentarer på bordet! 

Derpå en rettelse til den skriftlige beretning: Det fremgår af beretningen at 

skelpælene er genfundet på fællesarealet ved Fjordstien. Der skulle have 

stået, fællesarealet ved Fjordslugten, da vi ikke har noget fælles areal ved 

Fjordstien. 

 

Administratorskifte: 

Det er med glæde, at bestyrelsen kan introducere vores nye administrator fra 

Lund, Elmer, Sandager, som overtager administrationen her pr. 1/6. Der 

pågår p.t. en fin overlevering fra den tidligere administrator Thoregaard til 

Peter her. Der er flere grunde til skiftet, og jeg kan godt besvare nogle 

spørgsmål herom, andre vil falde under bestyrelsens tavshedspligt, men intet 

ulovligt eller fordækt er sket. Det var tid til forandring og et mere opdateret 

administrationsfirma på mange ledder. 

 

Græsrabatterne: 

Jeg ved at mange har henvendt sig herom, og ser frem til debatten efter 

beretningen, der er mange aspekter i denne sag, og vi vil præcisere, at 

bestyrelsen bliver nødt til at agere på befæstningerne heraf. Samtidig 

hænger dette punkt sammen med artiklen i bladet om, hvilket slags 

sommerhusområde vi ønsker i fremtiden. Vi er enstemmige i bestyrelsen 

indstillede på, at vedtægter skal overholdes og at vores fortove er 

græsfortove. Endvidere har vi haft kontakt til Frederikssund Kommune 

herom, og de er helt enige med os. Det svarer jo til, at vi heller ikke i vores 



andre kommuner pludselig kan anlægge en indkørsel af græs henover et 

eventuelt flisefortov…. 

Ang. fremtidsperspektiverne for hele vores område, vil bestyrelsen gerne 

arrangere et temamøde, hvis der efterfølgende denne beretning er stemning 

herfor. 

 

Facebook: 

Gruppen ER oprettet og der vil snarest på hjemmesiden komme oplysninger 

om hvordan man kan tilmelde sig. Da det er en lukket gruppe, som 

bestyrelsen administrerer, skal man inviteres af et bestyrelsesmedlem, men 

mere herom næste måned, når vi selv har styr på praktikken. Det vil som 

nævnt ikke blive en debat gruppe – lad os endelig debattere – men helst face 

to face, som her, for der er grumme eksempler på, at folk lader sig rive med 

på ’trådene’ på Facebook – selv har jeg – bare på mail, fået adskillige 

ubehagelig mails med trusler etc., udelukkende for at holde fast i at regler er 

regler og skal overholdes. Det er selvsagt ikke befordrende for frivilligt 

foreningsarbejde at tonen i bageriet bliver harsk. Lad os også her, i den 

efterfølgende debat holde en sober tone. Det er fint at være uenige, men lad 

os lytte – også med hjertet – til hinandens input og synspunkter. 

 

Registrering af adresser og mails: 

Det vil lette meget administration, hvis vi får flere og flere mails på 

grundejerne, så vi kan sende info direkte pr. mail. Vi har utroligt få mails, 

selvom vi hvert år forsøger at indsamle – men det er nok de samme 

grundejere, der går til generalforsamlingerne, og de der bliver væk, er svære 

at få i tale… 

Jeg har personligt i går cyklet rundt med de ca. 40 blade der er kommet 

tilbage som returpost, grundet adresse-/navneændring m.m. – og igen må 

jeg sige det er nogle steder lidt af en detektivopgave: ofte er der ingen 

numre eller navne eller sågar postkasser! Vi vil stærkt opfordre til at 

grundejerne får disse ting i orden, hvis de ønsker at modtage 

bladet/indkaldelsen næste år. 



Det er helt naturligt, at når man midt i flytningens glæder og udfordringer 

med masser af papirarbejde, glemmer at melde flytning til 

grundejerforeningen, men indkaldelsen sendes jo til hjemadressen, såfremt 

man ikke har fast bopæl heroppe. Vi vil snarest på hjemmesiden også lægge 

den nye administrators e-mail, hvortil disse ændringer kan rapporteres.  

Ang. udsendelsen af bladet i år, kan jeg som noget positivt sige, at ingen har 

klaget over forsinkelse – og at det er udsendt GRATIS, grundet bestyrelsens 

klage sidste år over den forsinkede udsendelse. Så sparede vi da de penge! 

 

Join us: 

Vi mangler én plads til bestyrelsen udover de der er på valg og modtager 

genvalg, og det er jo heller ikke sikkert de bliver valgt – så tænk lige over 

øllen eller sodavanden om det var noget for DIG at gå ind i bestyrelsen! Vi 

bliver ikke yngre – og da mange unge familier er flyttet herop, vil det være 

skønt med fornyelse og nye øjne på mange udfordringer. Der er skam nok at 

lave – og vi har et godt klima og hyggelige frokoster i ny og næ. Det kræver 

noget at have en grundejerforening med 1100-1200 medlemmer – og vi 

håber meget at flere vil gå positivt ind i samarbejdet for vores dejlige 

område! Vi har også plads til 1-2 suppleanter udover de 7 

bestyrelsesmedlemmer. Så … Come ON! 

 

TAK: 

Til annoncørerne i bladet, samarbejdspartnere, kommunen og til alle de 

grundejere, der har kontaktet os om stort og småt i årets løb, mange 

konflikter er blevet løst og hjælp ydet hvis vi på nogen måde har kunnet det. 

 

Med disse ord overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens 

godkendelse – og især debat! 


