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Bodilsminde Grundejerforening 
Referat af Ordinær generalforsamling 3.juni 2012 

 
Kl. 1040 Bød formanden Kaj H. Petersen velkommen til de 13 fremmødte, 

Formanden foreslog Solveg Nilsson til dirigent. 

Ad 1.  Solveg Nilsson blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 

indvarslet og beslutningsdygtig.   

Ad 2.  Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Efter først at berette fra nylig afholdt 

bestyrelsesmøde at en vurdering af interessen for den oprettede hjemmeside for 

Bodilsminde Grundejerforening viste at der var en del der jævnligt kalde op til 

www .gf-bodilsminde.dk , for at finde svar på hvad der rører sig i området. Nu da 

kloakeringsprocessen nærmer sig forventes det at flere vil orientere sig ad denne 

vej hvor der vil være nyttige oplysninger at hente vedr. gravearbejdet. Og evt. 

spærrede veje. 

 Kloakeringsplaner:  Odsherred Forsyning A/S påregner, hvis der ikke sker 

yderlige forsinkelser at starte nedlægning af kloakledninger i området fra 2014 til 

en pris af 35.000,- kr. pr. afsat stik. Dertil kommer selve indlægningen på egen 

parcel der er beregnet til en pris af 20 – 25.000,- kr. Det er dog op til den enkelte 

at aftale med valgte autoriseret kloakmester. 

Bestyrelsen for grundejerforeningen vil indhente priser og undersøge om der evt. 

er interesse for en fælles aftale for parcelejere under Bodilsminde grf. 

 

Dræn:  Vores dræn er spulet og brøndene er oprenset, så vi håber at de kan 

klare en ny periode frem til og med efteråret. 

Vejene:  bliver løbende reparerede ved påfyldning i hullerne – Det støver meget 

og der bliver udleveret og brugt meget vejsalt.  

Kommunen betaler ikke længere vejskilte, det må grundejerforeningen selv 

bekoste. 

Der køres stadig meget for stærkt på vore veje  og det er for farligt, især da 

der er kommet mange børn i området. Det ville være godt hvis alle viste 

hensyn. 

Beplantning: Almindeligvis er området fint, men flere steder er det dog 

nødvendigt at få klippet beplantningen ind, så der fremkommer fuld vejbredde. 

Husk at rabatter også skal slås. Beplantning ud til vejene skal beskæres som vist 

i Odsherreds ”lille grønne”. Grundejerforeningen kan blive nødt til at foranstalte 

beskæring nogle steder. 
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Storskrald: Vores, samt kommunens storskralds ordning holder området pænt. 

Det er vigtigt, at der kun stilles ud i papirsposer ved den kommunale 

afhentning da disse går direkte til kompostering.   Ved grundejer-

foreningens afhentning  skal anvendes klare  plastsække , så det kan ses, at 

de kun indeholder haveaffald. Der tages ikke mod sorte plastsække på 

lossepladsen, så disse vil ikke kunne påregnes at blive bortkørt. Blot var det 

uheldigt at kommunen valgte at komme samme uge som vor afhentning, det 

resulterede i at der stod plastsække på dagen for kommunens afhentning, De 

blev således ikke fjernet. 

Bemærkninger til beretningen.  Beretningen godkendt.  

Ad 3.  Regnskab:   

Solveg Nilsson fremlagde regnskabet. Regnskabet godkendt. 

Ad 4.  Fastsættelse af  kontingent:    

Kontingentet foreslås uændret kr. 600,00 pr. år. Dog var der bemærkninger til 

budgetterne der de næste år havde negativt resultat, der blev opfordret til at der 

ved næste generalforsamling skal tages højde for om det er tilrådeligt, eller 

afgiften skal sættes op.  

Ad 5.  Valg iflg. vedtægten: Her vælges bestyrelsesmedlemm er for 2 år og 

suppleanter for 1 år 

 Næstformand:  Lise Selsager                      genvagt  

Revisor; Dorte Bøge Sørensen                    genvalgt                     

Bestyrelsessuppleant 1: Lis Jensen ·                 genvalgt 

 Bestyrelsessuppleant Tove Glisbo ønskede ikke genvalg men fortsætter til 

næste generalforsamling. 

   

Ad 6. Indkomne forslag: Ingen forslag modtaget. 

                                                 

Ad 7. Eventuelt : Her blev redegjort om hændelser og hvad vi kan forvente under 

processen med nedgravning af kloakrør. 

 

  _Sign. Solveg Nilsson__________________ 

           Dirigent                                                                                                     Ref.TG 


