
Referat 

 

Formanden bød velkommen til omkring 60 deltagere. Han indledte med at tage afstand fra et smædebrev 

skrevet i bestyrelsens navn og uddelt til beboere i og omkring Knarbo Agre langs klinten. Formanden 

opfordrede til at politianmelde sagen. 

Deltagerne bifaldt formandens forslag om Ulrik Andersen-Alstrup som dirigent. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og at 

generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 

Formanden gennemgik den udsendte beretning. 

Der var følgende spørgsmål/kommentarer: 

-Thor Nielsen, Birkeberg 3, bemærkede, at vraget ud for Hyrehøjvej 1 muligvis indeholder miljøfarligt affald.  

På spørgsmål om grundejerforeningen havde været hørt om byggeriet på Knarbo Mose 11. oplyste 

formanden, at foreningen ikke var hørt, og heller ikke skulle høres, da vi ikke er høringsberettiget. 

-Pedersen, Næsvej 1B: Spørgsmål om fjernede hastighedsskilte. Kommunen,der er vejmyndighed, havde 

efter klage over skiltene på Ordrupvej fjernet alle ikke autoriserede skilte. 

-Hvid, Næsvej 32-34, ønskede oplyst om årsag for skift af vejformand. Formanden ønskede ikke at give 

detaljer om bestyrelsens beslutning, men henviste til at bestyrelsen selv konstituerer sig med fordeling af 

opgaver. Han  oplyste dog, at den hidtidige vejformand fagligt havde løst vejopgaverne udmærket. Detaljer 

om vejbudget foreligger først senere, når efterårets reparationer er gennemført.   

-Der var i øvrigt rosende ord om vejenes tilstand. 

-Andersen, Røglevej 19, der er revisor for foreningen, støttede bestyrelsen i, at denne selv kan og skal 

beslutte fordelingen af bestyrelsens opgaver. 

-Birthe Hedegaard, Nyvangsvej 7B, spurgte til vedligehold af stierne i området. Formanden oplyste, at 

foreningen vedligeholder stien langs sydstranden og et stykke efter Sandvej. Øvrige stier er det praksis, at 

brugere og naboer holder i fornødent omfang. 

Med disse bemærkninger erklærede dirigenten beretningen for godkendt. 

Kassereren gennemgik det udsendte regnskab og budget for 2011. Frølich,  Næskrogen 18, foreslog 

nedsættelse af medlemsbidrag med 10 procent. Formanden erindrede om den klare beslutning for to år 

siden om fastholdelse af medlemsbidraget på kr 600,- pr. matrikel. Da der ikke forelå et forslag om 

nedsættelse, blev bidraget fastholdt på det nuværende niveau. Regnskab og budget blev herefter 

godkendt. 

 

 

 

 



Valg til bestyrelsen: 

Udover de af bestyrelsen foreslåede kandidater ønskede Hvid, Næsvej 32-34 at opstille. Efter skriftlig 

afstemning oplyste dirigenten, at Jens Demuth, Kirsten Engel, Kirsten Møller, Ole Rydahl og Morten 

Skjønnemand indvalgtes i bestyrelsen, og Carsten Corinth valgtes som suppleant. 

 

Under eventuelt mindede Thor Nielsen om, at man selv som matrikelejer har  ansvaret for 

vandstikledningen til målerbrønden. Skader vedrørende vandforsyning skal rettes til driftsleder Brandt, 

telefon 20485254.  

Nielsen, Skjærkær 10, foreslog, at der på næste generalforsamling blev givet en orientering om Tingstedets 

historie og funktion. 

 

Pedersen, Næsvej 1B, forespurgte om vedligehold af Højensten. Denne er fredet og ejes af Næsgården. 

Kommunen har i samarbejde med Næsgården pligt til vedligehold. Detaljer herom kan oplyses af 

kommunen.         

 

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet, og formanden takkede alle for et godt 

fremmøde og ønskede fortsat god sommer. 
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