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BERETNING GRUNDEJERFORENINGEN EMILSMINDE 
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Generelt 

2019/20 har været et godt, stabilt og konstruktivt år for grundejerforeningen, hvor kun bestyrelses- og det 

administrative arbejde har været påvirket af forårets ellers altdominerende corona-krise.  

 

Alene en enkelt akut hændelse, nemlig en pludselig forstoppelse af den drænledning mellem Huginsvej og 

Lokesvej, der åbenbart mener, at den ind imellem skal gøre opmærksom på sig selv, samt den 

tilbagevendende støvplage på Valhallavej, har givet os lidt hovedbrud.  

 

Dog minder både drænproblemerne og den fortsatte nedbrydning af kystskrænten os om, at vi befinder os 

tæt på naturen og havet, og at også jorden under os bevæger sig. Det påvirker både vores drænings- og 

afvandingssystemer og trappeforbindelsen til stranden, som vi fortsat lægger stor vægt på at opretholde i 

god og sikker stand og derfor holder et særdeles vågent øje med.  

 

Vi har styr på økonomien og kan præsentere et driftsresultat lidt bedre end det budgetterede, samtidig med 

at vi fortsætter med vores pulje til brug for større investeringer. Indeståendet i puljen har vi ”brugt op” i 

forbindelse med finansieringen af den nye badebro, hvor vi samtidig i planlagt omfang har trukket på den 

oprettede kassekredit i Sparekassen Kronjylland. Derfor vigtigt, at vi også i årene fremover kan fremvise 

kasseoverskud, og at vi opretholder de separate kontingentandele til investeringspuljen, idet ”anlæggene” 

både over og under jorden fortsat ældes, hvilket fører til, at der hyppigere end tidligere kan opstå 

overraskelser i form af større vedligeholdelses- og renoveringsopgaver, som nødvendigvis skal udføres.   

 

Desværre har vi endnu en gang kunnet konstatere en svag moral for kontingentindbetaling. Pr. 

skæringsdatoen 1. maj havde under halvdelen af parcelejerne indbetalt. Pr. 3. juni var der stadig 21 

medlemmer, der ”hang i bremsen”, og i dag resterer endnu 6. Proceduren er for øjeblikket, at restanterne 

modtager en 1. rykker uden gebyr. Ved behov for 2. rykker pålægges et gebyr på 100 kr. Yderligere gebyrer 

ved behov for fortsatte rykkere. På baggrund af de desværre fortsættende problemer med rettidig betaling 

overvejer bestyrelsen at stramme yderligere.  

 

Som bekendt er medlemskab af grundejerforeningen obligatorisk - der er ingen mulighed for at smyge 

udenom. 

 

 

Afvanding og Brønde 

Hoveddrænledningen beliggende i stien mellem Lokesvej 4 og 6 hhv. Huginsvej 7 og 9 giver fortsat 

anledning til bekymring, idet der ved større nedbørsmængder kan opstå vandansamlinger mellem Huginsvej 

7 og 9. Det skete lige præcis i omfattende grad den 13. december 2019, men en akut indsats fra Enghavens 

med pumpe og slanger ’udenom’ og ned til brønden på Lokesvej reddede situationen. Der gror rødder ind i 

ledningen, og det var igen det, der gav problemerne. Det er rykket tættere på med en mere omfattende 

reparation/udskiftning, men bestyrelsen tæller fortsat på knapper, om vi skal gennemføre en total renovering, 

en mindre udskiftning af en del af ledningen eller fortsat vil klare os igennem med hyppige inspektioner og 

akut indsats, når vandet stiger.  

  

Den i 2015 etablerede nye vandafledning med tilhørende nedløbsbrønde i Longvejen fungerer fortsat 

tilfredsstillende. Vedligeholdelsen er aftalt delt 64,56/35,44 mellem Grundejerforeningen Udsigten og 
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Grundejerforeningen Emilsminde. Vi drøfter løbende med Udsigten den praktiske fordeling af opgaverne, 

herunder oprensningen af brøndene.  

 

Bestyrelsen understreger atter en gang kravet om, at alle ejere af grunde, hvor der ligger drænledninger 

enten under grundene eller tæt på skel, skal påse, at buske og træer ikke får mulighed for at sætte rødder 

ind i drænsystemet og dermed tilstoppe dette. Vil i påkommende tilfælde føre til, at foreningen vil påbyde, at 

træer/buske fjernes - eller som alternativ - at pågældende grundejere tilpligtes at betale omkostningerne 

forbundet med udbedring af ledninger/dræn, der er blevet beskadiget eller tilstoppet på grund af bevoksning 

på grunde eller i skel. 

 

Veje og stier 

Vi har haft gode resultater af genindførelse af det opklassede vedligeholdelsesprogram for vores veje. 

Generelt er vejstandarden meget tilfredsstillende sat i forhold til den påbudte maksimale kørehastighed på 

20 km/t.  

 

Valhallavej volder os imidlertid fortsat problemer. Der er på vores initiativ pr. 10. marts 2020 indgået en 

trepartsaftale med de to andre bruger-grundejerforeninger, Drøsselbjerg Klint og Drøsselbjerg Strandpark, 

om vedligeholdelse og præventiv ”saltning” med kalciumklorid af vejen. Hver af de tre foreninger bidrager 

økonomisk i forhold til deres respektive andele af den samlede vejlængde. Under aftalen er der på basis af 

en fastlagt vedligeholdelsesnorm lavet en 3-årig kontrakt med Enghavens Entreprenør og Kloakmester ApS 

om den praktiske udførelse.  

Denne aftale fungerer, men fungerer nu imidlertid så godt, at der generelt (igen) køres for hurtigt på 

Valhallavej med påfølgende støvproblemer og trafiksikkerhedsbekymringer. De tidligere bump er fjernet efter 

krav fra Kalundborg Kommune. Henstillinger er givet til vejbrugerne i alle tre foreninger om strikte 

overholdelse af de 20 km/t. Herudover er de tre grundejerformænd/ aftaleparter gået sammen om 

overvejelser om yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger. Det kan være i form af chikaner eller 

hastighedsmåling med bødeforlæg. Vi afstår dog nok fra installation af hajtænder nedlagt i vejen, og som 

springer op, hvis hastighedsgrænsen overskrides. 

 

Et spørgsmål: Har nogen følt sig genereret af overhåndtagende cykling (mountain bikes) på stierne? Har 

været nævnt som et problem af en enkelt grundejer. 

 

Skrænten og Trappen 

Det forløbne efterår og vinter har taget yderligere en bid af skrænten - og endnu en gang især ud for vores 

trappe. 

 

Men heldigvis fungerer det tværgående dræn ovenfor trappen effektivt. Der er nu kun en meget lille 

udsivning af vand på stedet. 

 

Trappen er for nylig forsynet med yderligere 3 sæt skråstivere. Den er nu aldeles stabil og tryg at færdes på - 

også for folk med højdeskræk. Så vi gør, hvad gøres kan for at gardere os mod sammenbrud. Men helt sikre 

kan vi ikke være - sådan en kystskrænt er en dynamisk affære. 

 

Bestyrelsen overvejer fortsat, om der skal ofres en særskilt trinbelægning på trappen. Problemet er, at det er 

en dyr sag i forhold til det mulige benefit, det giver. 

 

Som en yderligere forebyggende foranstaltning arbejder bestyrelsen videre med muligheden for en 

supplerende kystsikring ud for trappens nedre fundament i form af en mole bestående af store sten i en 

kvartcirkel på hver side af badebroen. Vi ser, hvad vi finder ud af – også fordi etableringen kræver 

forudgående myndighedstilladelse. 

 

 

Broen  

Vores nye badebro har vist sig at være pengene værd! Og den har klaret vinterens strabadser med højvande 

og storme med bravour. 
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Selve indkøbet af broen er blevet suppleret med anskaffelse af en brugt container, som i renoveret stand nu 

anvendes til opbevaring af brodækket under off-season. Som bekendt skal det ikke mere være nødvendigt at 

optage selve brostativet og underbygningen om vinteren (det kan klare alt andet end kraftig isdrift), hvilket 

naturligvis letter og billiggør pasning og vedligehold. 

 

Det er planen fremover, såfremt vejrforholdene er til det, at have broen klar til brug fra den 1. maj – til gavn 

og glæde for næsten-vinterbaderne. 

 

 

Græsslåning og bevoksning. 

Vores område fremstår fortsat som hovedregel velplejet. Det gælder både fællesarealerne og vores 100 

parceller. Tak for det til alle, der fører græsslåmaskiner og hækkeklippere.  

 

Bestyrelsen forventer fortsat fornøden disciplin på dette område.  

 

Vores problemer med at få overholdt de fastsatte krav til højden af bevoksningen såvel i skel som måske 

især inde på grundene er dog ikke ophørt. Vi henholder os i den forbindelse til såvel den gældende 

deklaration fra 1964 samt generelt til Hegnsloven. Endvidere levner Vedtægterne bestyrelsen mulighed for at 

give henstillinger om, at for høje buske og træer beskæres.  

 

Der er særskilt påpeget nogle problemer med manglende hæk-klipning og græsslåning på stierne.  

 

Vi ser på en mulig opstramning af regelsættet. 

 

Det er dog fortsat bestyrelsens position (med tilslutning fra generalforsamlingen), at vi ikke skal eller kan 

påtage os rollen som ”politi”, hvis der ikke hos alle medlemmer er en solidarisk vilje til at overholde de fælles 

regler. Vi vil derfor stadig ikke af egen drift tage sager op om for høj beplantning. Eventuelle klagesager 

vedr. beplantning vil om påkrævet og i muligt omfang blive håndteret via advokat, hvor taber kommer til at 

betale påløbne omkostninger. 

 

Renovation 

Der sker ikke i denne sommer ændringer i den tidligere indførte ordning med ugentlig tømning i månederne 

juni, juli og august.  Øvrige måneder tømmes hver 14.dag. 

 

Men fra 1. november 2020 indfører Kalundborg Kommune en ny tømningsordning med øget 

affaldsseparering og genanvendelse. Den nye ordning kræver en ekstra beholder. Kommunen har orienteret 

særskilt herom, og informationen er viderebragt på www.emilsminde.info. 

 

Ordningen, hvor bestyrelsen selv sørger for regelmæssig bortfjernelse af vores ”private” affaldssække på 

fællesarealet, fortsætter. 

 

Fibernet 

Vi har kommunikeret til alle grundejere et tilbud fra fibernetselskabet Fibia om tilslutning. Det, Fibia fortæller 

os, er, at man har besluttet nedlægning af fibernetkabler i vores område, og at man vil gå i gang med 

nedlægningen med tilhørende gravearbejde i løbet af få måneder. 

 

Bestyrelsen er ikke agent for Fibia, og vi fungerer derfor ikke som mellemled mellem grundejerne og Fibia. Vi 

vil primært koncentrere os om at varetage de fælles interesser i forbindelse med planlægning og 

gennemførelse af nedlægningen – og sørge for viderebringelse af relevant information i samme forbindelse. 

 

Skt. Hans 

I år fejrer vi ikke Skt. Hans med bål, fordi den 23. juni falder på en hverdag. 

 

http://www.emilsminde.info/
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Men I mange, der var med i aftes på fællesarealet, kan bevidne, at vi alligevel holder traditionen i hævd ved 

at mødes til et grill-party på fællesarealet ved midsommertide. Også i år på trods af Corona-krise. Vi lader os 

ikke slå ud – hverken af Corona eller regn og blæst! Og vi vil se på, om vi skal gå tilbage, så det altid bliver 

på Skt. Hans Aften med bål, selv om det er en hverdag.  

 

Tak til alle jer, der deltog i aftes, og tak til Tina og hjælpere for at have taget sig så godt af det. 

 

Medlemsorientering og Kommunikation 

Efterårshilsen 2019 og Forårs-/sommerhilsen 2020 - begge med aktuelt nyt - er udsendt/omdelt. 

 

www.emilsminde.info fungerer stadig fint som foreningens webportal. Vi gør os umage for, at hjemmesiden 

løbende suppleres med alle relevante informationer, og vi opfordrer medlemmerne og andre interesserede til 

at besøge siden jævnligt.  

 

Og så slår jeg endnu et slag for vores facebookgruppe:  

 

https://www.facebook.com/groups/2252188608336333/ 

 

Gruppen har heldigvis forøget sit medlemstal fra sidste år kun 13 medlemmer til nu 44 medlemmer. Men vi 

skal have endnu flere med!  Først når de fleste medlemmer er på, får FB virkelig værdi som er hurtigt 

fungerende kommunikations- og debatforum. Men så virker det også, viser erfaringerne fra især de seneste 

måneder. 

 

Tina Appelt har overtaget opgaverne både som vores webmaster og FB-administrator. 

 

Vi kommunikerer alene digitalt pr. e-mail, via hjemmesiden og via facebook. Almindelige breve og 

apostlenes heste er en saga blott. 

 

Økonomi og budget 

Som det fremgår af regnskabet, har vi i 2019/20 præsteret et driftsoverskud, som ligger på den pæne side af 

det budgetterede.  

 

Som det vil ses af det ligeledes udsendte budget for 2020/21 - som vi vender tilbage til – har bestyrelsen 

ønsket, at vi fortsætter linjen med moderate driftsoverskud, og at vi herudover fortsat ud over 

normalkontingentet opererer med et bidrag til investeringspuljen med henblik på at kunne møde de 

kommende års udfordringer med fornyelse af vores anlæg både under og over jord og ved havet. På grund 

af indkøb og restfinansiering af ny badebro + opbevaringscontainer starter vi i nogen grad forfra med 

opbygning af kapital. På den baggrund har bestyrelsen foreslået, at vi disponerer det allerede sidste år 

besluttede kontingent på i alt 1.800 kr., normalkontingent 1.200 kr. og bidraget til investeringspuljen 600 kr. 

 

Bestyrelsen vil foreslå uændret kontingent (i alt kr. 1.800) også for efterfølgende foreningsår 2021/22. Det 

kommer vi til.   

 

Det er som hidtil hensigten, at normalkontingentet - med en vis buffer - skal være tilstrækkeligt til at dække 

den løbende administration, drift og vedligeholdelse, således at investeringspuljen, der med et ordinært 

opkrævningsniveau på kr. 600 pr. år, vil vokse med ca. 60.000 kr. pr. år (i det omfang, der ikke trækkes på 

den), er til rådighed for investeringer, fornyelser og konsekvenser af uforudsete hændelser.  

  

Afslutning 

Bestyrelsen har over året kunnet klare os med 3 ordinære møder – heraf ét corona-initieret virtuelt møde via 

Skype. 

 

Jeg vil gerne takke min medbestyrelse samt vores regnskabsfører Birgitte Müthel for godt og effektivt 

samspil, ikke mindst i forhold til at vi har kunnet holde bestyrelsesarbejdet og foreningsaktiviteterne i gang 

også gennem en noget besværlig corona-tid.  

http://www.emilsminde.info/
https://www.facebook.com/groups/2252188608336333/
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Bestyrelsen lægger op til genvalg af Flemming Klitgaard, mens Lissi Johansen efter flere tilløb har besluttet 

sig for at sige ”Nok er nok”! 

 

Jeg vil gerne her - og faktisk med et vist vemod (Ifølge "Den Danske Ordbog" er "vemod" en følelse af stille 

sorg eller sentimental længsel) - udtrykke en varm tak fra mig og den øvrige bestyrelse til Lissi for en 

veludført og særdeles engageret bestyrelses- og ikke mindst sekretærindsats gennem mange år. Det har 

været en fornøjelse at arbejde sammen med dig.  

 

Heldigvis har vores nuværende bestyrelsessuppleant Tina Appelt sagt ja til at kandidere til den således 

ledige bestyrelsespost. Det er vi glade for. 

 

 Niels Kæmpe modtager valg til at fortsætte som suppleant. Og Flemming Arp stiller sig til rådighed for den 

anden suppleantpost.  

 

Vores revisor, Flemming Ole Nielsen, der også bistår os med opstillingen af regnskabet, så det fremstår 

særdeles professionelt, er heller ikke blevet så forskrækket af omfanget af opgaven, at han ikke har erklæret 

sig parat til at tage en runde mere. Det samme gælder vores revisorsuppleant John Nielsen. 

 

Og ikke mindst: Tak til Rie og Niels Kæmpe for at ville huse generalforsamlingen i dag. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Henrik Nørgaard 


