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BERETNING GRUNDEJERFORENINGEN EMILSMINDE 
2020/2021 

 
 

 

Generelt 

2020/21 har været endnu et godt, stabilt og konstruktivt år for grundejerforeningen, hvor kun 

bestyrelses- og det administrative arbejde har været lettere påvirket af den ellers altdominerende 

corona-krise.  

 

Der har ikke i årets løb været hændelser, som har krævet akut indgriben.  

 

Tilstanden af de efterhånden gamle drænledninger og den fortsatte nedbrydning af kystskrænten 

minder os dog om, at vi befinder os tæt på naturen og havet, og at også jorden under os bevæger 

sig. Det påvirker både vores 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 på linje med det budgetterede, 

samtidig med at vi fortsætter med vores pulje til brug for større investeringer. Indeståendet i puljen 

blev jo ”brugt op” i forbindelse med finansieringen af den nye badebro, men en genopbygning er i 

gang. Det er vigtigt, at vi også i årene fremover kan fremvise kasseoverskud, og at vi opretholder 

de separate kontingentandele til investeringspuljen. ”Anlæggene” både over og under jorden 

ældes fortsat, hvilket fører til, at der hyppigere end tidligere vil opstå overraskelser i form af større 

vedligeholdelses- og renoveringsopgaver, som nødvendigvis skal udføres.   

 

Vi har i år kunnet konstatere en glædelig forbedring af ”moralen” for kontingentbetaling. Pr. 

skæringstidspunktet primo maj havde 90 ud af 100 parcelejere indbetalt. Pr. dags dato resterer der 

fortsat 4 restanter. Vi har en rykkerprocedure, som vi vil bruge skånselsløst om nødvendigt.  

 

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 holdes 

under skærpet tilsyn, idet der ved større nedbørsmængder kan opstå vandansamlinger mellem 

Huginsvej 7 og 9. Fordi ledningen er i mindre god stand, gror der rødder ind i denne, hvilket giver 

anledning til problemerne. Det rykker således tættere på med en egentlig udskiftning. Denne er på 

nuværende tidspunkt lagt ind i bestyrelsens langsigtede omkostningsplan i 2023/24 med 90.000 kr.  

  

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 Grundejerforeningen Emilsminde. Vi drøfter løbende med Udsigten den praktiske 

fordeling af opgaverne, herunder oprensningen af brøndene.  
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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 er som bekendt fællesvej for 3 grundejerforeninger, og her blev sidste år på vores 

initiativ indgået en trepartsaftale med de to andre bruger-grundejerforeninger, Drøsselbjerg Klint og 

Drøsselbjerg Strandpark, om vedligeholdelse og præventiv ”saltning” med kalciumklorid af vejen. 

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 godt, men det er til stadighed nødvendigt at gentage påbuddet om ”maks. 

20 km/t” – og det gælder på alle vores veje. Det er trafiksikkerhed, reduceret støvplage og ikke 

mindst vejtilstanden, det drejer sig om. Især i den våde årstid accelererer antallet og dybden af 

huller i vejene, hvis der køres hurtigere end skridtgang! Vi har ikke for øjeblikket planer om at 

indføre og bekoste en særlig vintervedligeholdelse, så kør langsomt! 

 

De 4 stikveje til Valhallavej er nu taget ind under den løbende vejvedligeholdelse. Nødvendiggjort 

af den meget glædelige udbygning, der er i gang i den ”nye” del af Emilsminde. 

 

Den stærkt forøgede byggeaktivitet i vores område fører i øvrigt til uundgåelige skader på veje og 

rabatter i byggeperioden. Det understreges, at det påhviler pågældende grundejere/bygherrer at 

sørge for eller rekvirere reparation/udbedring, når byggearbejdet er afsluttet. 

 

Der er set flere eksempler på, at der cykles på stierne – hvilket man ikke må! Bestyrelsen 

overvejer supplerende skiltning, som understreger dette.  

 

Skrænten og Trappen 

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

for vores trappe og område. 

 

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

lille udsivning af vand på stedet. 

 

Trappen er fortsat 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 arbejder videre med supplerende trinbelægning på trappetrinene. En prøvemontering 

på de øverste ca. 15 trin er foretaget. Vi modtager meget gerne synspunkter på værdien af denne 

belægning. 
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Tanken om en yderligere forebyggende foranstaltning i form af en kystsikring bestående af store 

sten er foreløbig sat på hold. Vurderingen er, at opbygningen skal være meget høj og dermed 

også ganske dyr, hvis sikringen skal have nogen effekt ved den farlige kombination af højvande og 

stærk blæst. Vi fortsætter dog undersøgelsen af de myndighedskrav, der vil være gældende. 

 

 

Broen  

Vores nye badebro har vist sig at være pengene værd! Og den har klaret også den forgangne 

vinters strabadser med højvande og storme med bravour. 

 

Brodækket optages hvert efterår og vinteropbevares i en renoveret brugt container. Forud for 

opsætningen i år er dækket behandlet med træbeskyttelse. Det er planen, at denne behandling 

gentages hvert 3. år, hvilket medtages i det langsigtede omkostningsbudget.  

 

Det anses ikke for nødvendigt at vinteroptage selve brostativet og underbygningen. Kun kraftig 

isdrift vil kunne gøre skade. 

 

Det er stadig hensigten 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.  

 

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. 

 

En ny idé er opstået om etablering af en mindre biotop på fællesarealet. Den idé vil bestyrelsen 

arbejde videre med. 

 

Renovation 

Fra 1. november 2020 har Kalundborg Kommune indført en ny tømningsordning med øget 

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

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

 

Kalundborg Kommune har – i lighed med en lang række andre kommuner – fået udsættelse med 

indførelse af øgede krav til sortering i op til 10 fraktioner, foreløbig til udgangen af 2022. 

 

 

http://www.emilsminde.info/
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Fibernet 

Vi har i SU Område 1 løbende bragt nyt fra fibernetselskabet Fibia om projekt nedgravning af 

kabler i vore veje.  Planerne har haft det med hele tiden af blive forskubbet med forskellige 

forklaringer. Da det er Kalundborg Kommune, der udsteder gravetilladelserne til gravning i vore 

private fællesveje, er vi ekstraordinært opmærksomme på at fastholde Fibia (og ikke den af Fibia 

valgte graveentreprenør) som ansvarlig part for eventuelle skader og udbedringsbehov. Seneste 

nyt er, at der afholdes fælles informationsmøde tirsdag den 22.06. Alle grundejerforeninger i 

Område 1 er inviteret til mødet. 

 

Aftaler om indlægning af fibernet på de enkelte parceller er fortsat en sag mellem respektive 

grundejere og Fibia. 

 

Skt. Hans 

I år fejrer vi Skt. Hans med bål! Det sker på onsdag den 23. juni på Fællesarealet. 

 

Og grill-partyet fastholdes også - kl. 19:30 på Fællesarealet med pølser, øl/vand og vin. 

 

Vi håber, at rigtig mange vil tage imod invitationen. 

 

(Tina Appelt og Eva Stampe orienterede nærmere om planerne.) 

 

 

Medlemsorientering og Kommunikation 

Efterårshilsen 2020 og Forårs-/sommerhilsen 2021 - begge med aktuelt nyt - er udsendt/omdelt. 

 

Som noget nyt har bestyrelsen besluttet, at referaterne fra bestyrelsesmøderne åbnes. Er 

tilgængelige på www.emilsminde.info . Medvirker til det tilstræbte høje informationsniveau. 

 

www.emilsminde.info fungerer 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 eksplosivt fra forrige år kun 13 medlemmer til nu 

omkring 70. Vi har hermed passeret det punkt, hvor FB virkelig har værdi som er hurtigt 

fungerende kommunikations- og debatforum. Og vær ikke bekymret – det er en lukket gruppe kun 

for medlemmer. 

 

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

 

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

og apostlenes heste er en saga blott. 

 

Økonomi og budget 

Som man vil se af det udsendte budget for 2021/22 - som vi vender tilbage til – har bestyrelsen 

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

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

http://www.emilsminde.info/
http://www.emilsminde.info/
https://www.facebook.com/groups/2252188608336333/
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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 er vi i nogen grad 

startet forfra med opbygning af kapital. På den baggrund blev beslutningen sidste år truffet om 

uændret kontingent for indeværende år på 1.200 + 600 kr. 

 

Bestyrelsen vil på samme baggrund foreslå uændret kontingent (i alt kr. 1.800) også for 

efterfølgende foreningsår 2022/23. 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 virtuelt. 

 

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. 

 

Vi har til orientering en plan om, at Birgitte overtage lidt flere af sekretæropgaverne mod en 

beskeden ekstrahonorering.    

 

Og her til slut: Mange tak til Rie og Niels Kæmpe for at ville huse generalforsamlingen i dag. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Henrik Nørgaard 


