
 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Emilsminde 
 

 

Tid:   12. september 2021 kl. 10 

Sted:  Flemming Arp, Huginsvej 15, Drøsselbjerg Strand 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og velkomst i kredsen til Lone Fink 

 

2. Referater 

• Bestyrelsesmøde 8. maj 2021 

• Generalforsamling 20. juni 2021 

• Bestyrelsesmøde (konst.) 20. juni 2021 

Alle referater er godkendt 

 

3. Økonomi m. v. 

 

- Regnskab/resultatopgørelse 

Afvigelser til budgettet 2021-2022 blev drøftet. Til orientering er udgifter til maling af bro ikke 

medtaget i budget/omkostningsplan. Beløbet udgør kr. 13.446,88, og er bogført sammen med 

udgifter til opsætning af broen – i alt kr. 24.678,13. Når suppleres med forventet omkostning til 

vinternedtagning af broen, må forventes en negativ budgetafvigelse på ca. 10.000 kr. på denne 

konto. 

Som supplement til budgetopfølgning skal balance fremover medsendes. 

 

Der kommer bonus fra forsikringsselskabet Tryg medio okt. (167,47 kr) 

  

- Likviditet 

Saldo pr. 12/9 2021 kr. 124.324,51 

 

- Status på indbetaling af kontingent 

Kontingenter er indbetalt. Der er dog indgået aftale med en enkelt grundejer om henstand.  

 

- Omkostningsplan - opdatering af samme (FTK) 

Planen er rettet. Der er afsat 20.000 kr. til skiltning – reel omkostning blev 16.265 kr. 

 

Der skal mellem ”projektansvarlig”, formand og kasserer være en klar forventningsafstemning til 

de større udgifter inden igangsættelse – eks. skilte og maling. 

 

- Status på det nye regnskabsprogram og kontingentopkrævning (BM) 

 

Iflg. revisor var det nemmere for ham at opstille og udfærdige regnskabet –  

Kontingentopkrævning: Reminder sendes som sædvanlig pr. mail medio april – 

Regnskabsprogrammets fakturasystem fungerede ikke i år.  

MobilePay er en mulighed, men det vil koste kr. 20,- pr. opkrævning.  



Bestyrelsen besluttede derfor at fastholde konto-konto overførsel. 

 

- Forretningsgang for godkendelse af afholdelse af større omkostninger (HN) 

Punktet er behandlet under punktet omkostningsplan. 

 

- Medlemsliste - opdateret liste sendes til bestyrelsen inden mødet (BM) 

 

Vi udsender fortsat medlemslisten som orientering til bestyrelsen. Det pointeres, at listen er 

”låst”, således at gældende lovgivning i GDPR overholdes. Som forening er vi omfattet af regler om 

opbevaring af ”almindelige personoplysninger”. 

 

 

4. Aktiviteter indenfor områderne bro/trappe, veje/græs og dræn/brønde  

 

- Broen - status på ”nedtagning/vintertide/understel”, storme m.v. (FK/NK) 

1. oktober skal broen være taget ned. Opsætning i 2022 ønskes - som i år – foretaget senest 1. 

maj.  

  

- Skrænten/trappen - status stabilitet 

Begge i fin stand 

 

- Trappen - status prøvebelægning trappetrin (FK/NK) 

Belægningen signalerer, der er trin – og giver dermed øget tryghed og sikkerhed for brugerne og 

godt for hundeejere.  

Pris:  den nuværende belægning af 15 trin har kostet over 4.000 kr. Bestyrelsen vurderer, at 

omkostning for fuld belægning på alle trin vil blive for stor. Punktet kan tages op på et senere 

tidspunkt 

  

- Adgang til broen/skiltning (SST) 

Skiltningen fungerer tilsyneladende. Broen er primært til grundejerforeningens medlemmer – men 

kan dog benyttes af alle.  Dog må man ikke ”slå sig ned” på broen.  

Der har været forespørgsel på udlægning af en ponton – men det er ikke en del af de fremtidige 

planer.  

 

- Skiltning på veje/stier (FK/SST) 

De nye skilte er opsat. Der er ikke modtaget klager over støvgener, så bestyrelsen vurderer, at 

skiltningen og ”saltningen” har virket – hastigheden på Valhallavej er dog stadig et problem, hvor 

det tilsyneladende fortrinsvis er vare-/pakkebiler mm. udefra, der ikke kan styre sig.  

Det blev diskuteret, hvad man kan gøre yderligere for at afhjælpe problemstillingen. Vi har 

tidligere været inde i diskussionen med Kalundborg Kommune om samme punkt. På nuværende 

tidspunkt er idékataloget udtømt. 

 

- Skraldestativer fællesareal - tømning og placering 

Der er lavet en aftale om tømning – det fungerer fint. Tak for indsatsen  

Er placeringen korrekt - står de for tæt på bænkesættet?  Det blev besluttet at flytte stativerne. 

SST tager fat i problemet, og vil komme med et forslag.  

 

 



- Status på vedligeholdelsesaftaler Valhallavej (3-parts) og Longvejen (2-parts) (HN/NK) 

Aftalerne fungerer udmærket hver for sig – aftalen med Valhallavej kører mindst til udgangen af 

2022. Hvis der ønskes ændring af omfanget, tages det op løbende. 

 

- Stikveje og vendepladser/Valhallavej - Status (HN/NK/LF) 

Der har været klager fra enkelte grundejere. Men alle vendepladser bliver vedligeholdt i 

overensstemmelse med indgået aftale med entreprenøren. Det anbefales, at diskussioner med 

grundejerne ikke tages på Facebook. Men det er svært at styre – og medlemmerne skal have lov at 

ytre sig.   

 

- Afvanding/vedligehold af dræn – status 

Der blev gjort status. For hoveddrænledningen mellem Huginsvej 7-9 og Lokesvej laves 

tilstandsrapport inden vinter.  

Drænsystemet er for store deles vedkommende ca. 50 år – derfor må forventes, der vil komme 

måske betydelige udgifter i de kommende år.  

Bestyrelsen gav tilladelse til etablering af særskilt ledning for overfladevand fra Idunsvej 17-19. 

Omkostningen til etablering og vedligeholdelse af ledningen afholdes fuldt og helt af de 

pågældende grundejere.  

 

- Byggesager og Byggegrunde – forretningsgange, containere, materialer, varighed 

(HN/LF)  

Der er pt. mange byggerier i gang – derfor roder det med byggematerialer m.v. ved flere grunde.  

Bestyrelsen drøftede, hvor lange perioder der må stå containere og om man kunne opstille et 

regelsæt for det. 

Det blev besluttet, at vi i efterårsbrevet henstiller til grundejerne, at byggematerialer ryddes op på 

grundene hurtigst muligt efter at byggeaktiviteten er igangsat/afsluttet.  Herudover fastholdes en 

tidsramme for henstand af containere mm. på max. 1 år. 

 

- Fælles renseløsning/kloakering (?)  

FA, FTK og HN tager en snak om mulighederne.  

 

- Beplantning/beskæring - opstramning af regelsæt? 

Intet nyt.  

 

- ”Vild med Vilje” (FA) 

Påtænkt placering på fællesarealet. 

Det er et længerevarende projekt og ikke helt billigt. Bestyrelsen besluttede at undersøge pris 

både til anlæggelse af de ”vilde bede” – men også vedligeholdelsen heraf.  

Vigtigt, det skal være nemt at vedligeholde.  FA kommer med projektforslag med tilhørende 

prisoverslag. 

 

 

5. Øvrige emner 

 

- Landliggerudvalget og SU Område 1 (HN) 

Referat fra møderne er sendt ud til bestyrelsen. Orientering ved HN. 

På kommende møde i Landliggerudvalget vil HN (på ny) tage spørgsmålene op om procedurer for 

byggesagsbehandlingen i Kalundborg Kommune og de overordentligt lange sagsbehandlingstider.  



- Fibernet (HN) 

Anlægsarbejdet er fuldført på bedste måde – bestyrelsen har kun været involveret i en enkelt 

klage. 

 

- Facebook og www.emilsminde.info , herunder økonomi for samme (TDA) 

TA undersøger, hvad vi gør fremover, så hjemmesiden bliver nemmere at håndtere. 

Aftalt, at TA kommer med et oplæg til udskiftning og konvertering af bestående hjemmeside.  

 

- Efterårshilsen 2021 – udkast sendes bestyrelsen inden mødet (BM/HN) 

Udkastet blev gennemgået og suppleringer aftalt – blandt andet med opfordring til især nye 

grundejere om, at vedtægterne læses opmærksomt. Udsendes ca. 1. oktober. 

 

6. Eventuelt 

Forslag til, at vi fremover er mere opmærksomme på den kommunale ”Få det fikset”- pulje. 

Måske ligger der her nye muligheder for tilskud til vores investeringer. Kalundborg Kommune har i 

budgetaftalen 2019-2022 afsat 14 mio. kr. til denne pulje. 

 

Spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at have både liggende ved vores kyst/strand blev rejst. 

Det synes ikke at være en mulighed. Stranden er for smal og risikoen stor for knusning af både fra 

bølgeslaget og fra nedskridninger af materiale fra skrænten. Det understreges, at der ikke er 

forbud mod (mindre) både på stranden, men det er på helt eget ansvar. 

 

Dato for nyt møde: 

 

22. januar 2022 hos Niels Kæmpe 
 

http://www.emilsminde.info/

