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Jeg vil gerne starte med at beklage at vi har indkaldt til Generalforsamling i dag Pinsedag. Det er næsten 

et år siden vi bestilte lokalet og på det tidspunkt var der ingen der havde noteret, hvilken dag det var og 

da vi blev opmærksomt på forholdet, var det for sent at ændre. 

Vi kommer i løbet af generalforsamlingen til at tale lidt om foreningens fremtidige overlevelse, idet der 

er forhold der peger i en negativ retning for foreningen. Hvad gør vi, hvis et stadigt stigende antal 

medlemmer ikke betaler deres kontingent? Og hvad gør vi hvis ejerne af den ny ferie by ikke vil være 

medlemmer? Dette er blot et par presserende spørgsmål. 

Det var det lidt negative jeg mener at vi forsat har alle muligheder for at overleve som forening, hvis vi 

forbereder os i tide. 

Hvor nødig jeg endt vil, bliver jeg nødt til at forsætte i det for mig at se negative spor. Vi må ikke længere 

brænde vores haveaffald af. Det har Kommunen besluttet på et byrådsmøde. Der findes nogle perioder i 

vinterhalvåret, hvor man må og så skt. Hans aften. Om hvorvidt Kommunen kan beslutte dette uden om 

Planloven skal jeg ikke kunne sige, men det betyder at vores vedtægter for haveafbrænding ikke længere 

er gældende. Bestyrelsen har dog ikke fundet anledning til vedtægtsændringer. 

Papir- og Kartonnagearbejderne, som har en række feriehuse på Jættevænget, har besluttet sig for at 

sælge deres huse. Dette er der ikke noget galt i, men et salg af husene individuelt betyder at kommunen 

skal lave en lokalplan for området, idet man ikke må sælge et sommerhus, der ikke er beliggende på en 

mindst 1200 m2 stor grund. Dette er så sket ved at man har vedtaget en lokalplan, der danner en 

ejerforening med en fælles grund. Inden denne lokalplan blev vedtaget blev den sendt i høring hos 

ejendommens naboer og først efter at vi havde gjort opmærksomt på at der også eksisterede en 

grundejerforening for området blev den sendt til bestyrelsen v/ undertegnede. 

Efter en række telefon samtaler i bestyrelsen, blev vi enige om at rejse en indsigelse mod lokalplanen. 

Ikke fordi vi have noget imod at husene blev solgt, men fordi der i vedtægterne i det ny lokalplanforslag 

blev beskrevet en selvstændig grundejerforening og fordi vi forventede et tvungent medlemskab af vores 

Grundejerforening. 

Vi fik kun medhold i det første, idet lokalplanforslaget nu kun omtaler en Ejerforening, som så kan åbne 

op for medlemskab af vores Grundejerforening. Vi fik ikke medhold i det sidste, idet Planloven ikke giver 

mulighed for tvungent medlemskab af en grundejerforening, hvor en del medlemmer i forvejen er 

frivillige. 

Bestyrelsen har valgt at acceptere dette lokalplanforslag, med en note om at såfremt der af det 

oprindelige udstykningspapir for vores område er skrevet at man skal være medlem af en 

grundejerforening, skal et medlemskab være tvungent. Bestyrelsen valgte også ikke at hyre en bekostelig 

advokat for at finde en sådan tinglysning, som vi ikke på forhånd ved om der eksisterer. 

Dette efterlader os så med et spørgsmål om på hvilken måde den ny ferieby skal/vil indgå i vores 

grundejerforening. For nuværende betaler Papir- og Kartonnagearbejderne, hvad der svare til 6 



medlemmer, altså ca. 10% af vores indtægter. Jeg vil herefter overlade det til generalforsamlingen at 

debattere spørgsmålet på et kommende punkt. 

Vi har efter signe med stor succes fået opsat vores bænk ved trappen. Nu mangler vi blot nogle frivillige 

til at klippe bevoksningen så vi også kan nyde udsigten fra bænken. 

Der er nogle slemme huller på vores veje, som bestyrelsen vil sørge for bliver udbedret i løbet af 

sommeren. 

Vores mangeårige græsslånings mand, som holdt sti og skåning til en meget billig penge, er desværre 

afgået ved døden og græsset er derfor ikke blev slået på stien. Vi arbejder på en erstatning. Jeg vil i 

forbindelse med stien opfordre de grundejere som har bevoksning ud mod stien om at beskære 

bevoksningen, den har efterhånden taget lidt overhånd. 

Halsnæs kommune har indkaldt til et borgermøde i forbindelse med et evt. kommunalt 

kystsikringsprojekt, som kan komme til at betyde at grundejere i indtil en km fra kysten kan komme til at 

betale til en fælles kystsikring. Lissi har deltaget i dette møde som hun herefter vil give et kort referat af. 

Jeg vil takke for ordet og overlade scenen til Lissi for en kort bemærkning. Vi tager eventuelle spørgsmål 

efter Lissi.  

 

 

 

 

  

 


