
25. marts 2015 

 
 

 
 
Til medlemmerne i grundejerforeningen Fuglebæk Å. 
 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling  
 

Lørdag den 11. april 2015 kl. 10 
Strandlyst,  Lyngvej 199, 4560 Vig 

 
med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning om foreningens virksomhed v/formanden 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/kassereren 
4. Indkomne forslag.  

● Medlemmerne bedes give bestyrelsen deres e-mailadresse til udsendelse af indkaldelse til 
generalforsamling, referat af generalforsamling samt opkrævning af medlemskontingent. 
Der vil fremadrettet KUN blive post ud via e-mail. 

● Bestyrelsen foreslår at hver grundejer giver et engangsbeløb på ca. 400 kr til renovering af 
broen til stranden. Renoveringen bliver dyrere end forventet og foreningen har derfor ikke 
sparet nok op. 

5. Fremlæggelse af budget for det kommende år v/kassereren 
6. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter 
7. Eventuelt 

 
Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  
 
Formand:      Martin Damm 

Læderstræde 8B, 1. 
1201 København K  
fuglebaekaa@gmail.com 
 

Vedrørende punkt 6 afgår følgende medlemmer af bestyrelsen: 
 

Formand: Martin Damm, Willumsensvej 16 (villig til genvalg) 
Kasserer: Peter Ahn, Fuglebækvej 18 (villig til genvalg) 
Medlem: Jens Johansen, Fuglebæksvej 4 (villig til genvalg) 

 
Yderligere valg: 
 

1. suppleant:  
2.  suppleant:  
Revisor: Ole Jensen, Fuglebæksvej 13 
Revisorsuppleant: Christian Groth, Fuglebæksvej 15 

 
Regnskab for 2014 og budgetforslag for 2015 vedlægges. 
 

 
Med venlig hilsen 
          p.b.v 
Charlotte Roberg 

→ 
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Bestyrelsen informerer: 
 
 
1. Strandrensning vil i år blive afholdt lørdag den 11. april kl. 13:00  

Mødested: Ved bommen for enden af Fuglebæksvej. Der vil i år blive grillet pølser, hvis 

vejret tillader. 

 

2. Udsendelse af indkaldelse, referat og opkrævning af kontingent 

Bestyrelsen vil fremadrettet kun sende post ud til medlemmerne via e-mail, og vil 

derfor bede alle medlemmer om at fremsende deres e-mailadresse til: 

fuglebaekaa@gmail.com 

 

3. Afbrænding og åbent bål i vores område med lyng og nåletræsbevoksning er ikke er 

tilladt 

Se Odsherred kommunes regler for afbrænding i Den lille grønne på side 15-16. 

 

4. Bortkørsel af grenaffald bliver fra uge 22 

Den max. mængde er ét læs pr. grund. Ved større mængder må den enkelte grundejer selv 

sørge for bortkørsel eller betale for det overskydende. Tidspunktet er fastsat med henblik 

på, at der ikke ligger skæmmende og brandfarlige kvasbunker langs vejene i 

sommersæsonen. Benyt evt. også den kommunale ordning om storskrald og grenaffald 

som angivet i Den lille grønne på side 12-13. 

Det henstilles til grundejerne, at grene til bortkørsel ved grundejerforeningens 

foranstaltning i uge 22 tidligst må lægges ud til vejen efter 1. april, så der kun ligger 

grenaffald langs foreningens veje fra 1/4 – ca. 1/6.  

 

5. Beplantning mod vejene 

Bestyrelsen henstiller til alle grundejere at overholde reglerne om beskæring af  ”beplantning 

mod fælles vej” – se anvisning i pjecen Den lille grønne på side 22 – så vi ikke udsættes for, 

at de vognmænd, der står for renovation, kvasbortkørsel, skrabning af vejene m.v., nægter 

at udføre arbejdet.  

 

6. Vedligeholdelse af vejene 

Bestyrelsen opfordrer alle grundejere til at deltage i lapning af huller i vejen ved brug af de 

grusbunker der bliver lagt ud. 
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