
12. april 2016 
  
 
 
 
Til medlemmerne i grundejerforeningen Fuglebæk Å. 
 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling  
 

Lørdag den 30. april 2016 kl. 10 
Strandlyst,  Lyngvej 199, 4560 Vig 

 
med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om foreningens virksomhed v/formand 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/kassereren 
4. Indkomne forslag.  

Medlemmerne opfordres til at give bestyrelsen deres e-mailadresse til udsendelse 
af indkaldelse til generalforsamling, referat af generalforsamling samt opkrævning 
af medlemskontingent. 
Bestyrelsen ønsker følgende sat til afstemining: 
Det vil ikke være tilladt at opsætte lukkede hegn i skel rundt om egen matrikel. 
Ønsker man at indhegne en del af matriklen skal dette altid anmeldes bestyrelsen 
og godkendes af denne. Bestyrelsen lægger vægt på at indhegningens karakter 
skal være så tilpasset naturen som muligt, hvorfor man f.eks. ikke ønsker lukkede 
plankehegn. 

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

 
Skriftlige forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalfor-
samlingen.  
 
Formand:  Martin Damm 

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

Vedrørende punkt 6 afgår følgende medlemmer af bestyrelsen: 
 

Næstormand: Kurt Jochumsen (ikke villig til genvalg) 
Medlem: Charlotte Roberg (villig til genvalg)  

Yderligere valg: 
 

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

 
Regnskab for 2015 og budgetforslag for 2016 vedlægges. 
 

 
Med venlig hilsen 
          p.b.v 
Charlotte Roberg 

à 
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Bestyrelsen informerer: 

RESULTALTOPGØRELSE 2015
GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEBÆK Å 

Faktisk kr. Budget kr. Afvigelser Budget 2016

Medlemskontingent 44.500          44.500        -              44.500          

Indskud, rykkergebyr, vejbidrag 1.500            1.000          -500            500               

Renteindtægt, bank -                 -              -              -                

Renteindtægt, obligationer -                 -              -              -                

Salg af obligationer 2.567            72.457        69.890       -                

Ekstraordinært bro-bidrag 22.250          17.800        -4.450        -                

INDTÆGTER I ALT 70.817          135.757      45.000          

Gebyrer 340                -              -340            340               

Kontor, porto og depotudgifter 1.003            2.500          1.497          1.500            

Møder 775                2.500          1.725          1.250            

Transportudgifter 4.500            4.500          -              4.500            

Generalforsamling 3.683            4.000          317             4.000            

Vedligeholdelse af veje og gangbro 18.159          20.000        1.841          18.000          

Kørsel med kvas 13.147          19.720        6.573          20.000          

Strandrensning 400                1.000          600             500               

Diverse 77.381          78.000        619             -                

UDGIFTER I ALT 119.388        132.220      50.090          

ÅRETS RESULTAT -48.572         3.537          -5.090           

90 Grundejere

89 medlemmer
1 ikke medlem, kun vejbidrag
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1. Strandrensning vil i år blive afholdt lørdag den 30. april kl. 13:00  

Mødested: Ved bommen for enden af Fuglebæksvej.  

Efter strandrensning serveres grillede pølser og øl/vand. Mød op med et smil og tag din 

nabo med. 

 

2. Udsendelse af indkaldelse, referat og opkrævning af kontingent 

Sker fremadrettet kun via e-mail, og bestyrelsen vil derfor bede alle medlemmer om at 

fremsende deres e-mailadresser til foreningens e-mail: fuglebaekaa@gmail.com 

 

3. Afbrænding af bål i vores område med lyng og nåletræsbevoksning er  forbudt 

Se Odsherred kommunes regler for afbrænding i Den lille grønne 

 

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 sommersæ-

sonen. Benyt evt. også den kommunale ordning om storskrald og grenaffald som angivet i 

Den lille grønne. 

Det henstilles til grundejerne, at grene til bortkørsel ved grundejerforeningens foran-

staltning i uge 21 tidligst må lægges ud til vejen efter 1. april, så der kun ligger gren-

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

 

5. Beplantning mod vejene 

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

ning mod vejene” – se anvisning i pjecen ”Den lille grønne” – 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 

Vejene vil blive repareret efter påske. I mellemtiden vil bestyrelsen opfordre alle lodsejere 

til at deltage i lapning af huller i vejen ved brug af de udlagte grusbunker. 

 

 


