
SAGT         Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm .  

Referat af Repræsentantskabsmødet d. 12. april 2010 

Dagsorden: 1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning. v/ formanden
3.  Forelæggelse og godkendelse af regnskab. v/kassereren
4.  Indkomne forslag jf.§4 stk.7
5.  Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

og rykkergebyr 
6.  Valg til bestyrelse: 
            a)     Kasserer Kirsten Laage-Petersen, - villig til genvalg

b) Bestyrelsesmedlem Peter Post Hansen - villig til genvalg
c) Bestyrelses suppleant Leila Møller – villig til genvalg
d) Revisor Robert Ludvigsen – villig til genvalg
e) Revisor suppleant Bent Skovgaard

7.  Eventuelt

--- o ---

Ad. 1 Formanden Doris Nellemann Stilhoff bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne
foreningens revisor Robert Ludvigsen (RL) som mødets dirigent.
RL blev valgt med akklamation, hvorefter han takkede for valget og konstaterede mødets
lovlige indvarsling og dermed beslutningsdygtighed, ligesom dagsordenen var i henhold til
lovene.

Der var 58 til stede heraf 44 stemmeberettigede foreninger.  

Ad. 2 Formanden aflagde bestyrelsens beretning og indledte med at definere de forskellige
forkortelser, som benyttes i relation til samarbejdet med kommunen, der er Koordinations
udvalget for Sommerhusejere i Odsherred kommune (KSO) så er der Sommerhusrådet for
Odsherreds Landliggere (SOL), den første er stedet hvor de tre sammenslutninger koordinere
mødet med kommunen og den anden er gruppen der afholder de kvartårlige møder med
kommunen.

Beretningen omhandlede i øvrigt følgende emner:

Ny hjemmeside: www.sagt-odsherred.dk

Affaldsspande: ugentlig tømning fra uge 23. Ekstra sække kan købes i supermarkeder

Der skal klippes træer ved vejen, så de store renovationsvogne kan passere. De må ikke selv
klippe. Små biler overtager snart de store.

Vi har plads i Trafiksikkerhedsrådet. Kommunerne har vejmyndigheden. Politiet skal
godkende. SAGT arbejder for 30 km/t- zone overalt i sommerhusområderne.

Vi afholder 4 KSO-møder årligt før SOL-møderne. Dragsholm har formandsposten.
Valgperioden følger den kommunale, så der er skift hvert 4. år.



 
Vi er i alt ca. 25.000 sommerhusgrundejere heraf repræsenterer SAGT ca. 12.500, de to andre
sammenslutninger resten.

Byggesagsgebyret er steget til kr. 6.000,-

SAGT vil søge TRYG-fonden om penge til Hjertestartere. Vi søger sponsorer og beder om
tilbud på opstillingssteder.
Rute 21 starter i år med arkæologiske undersøgelser og ekspropriation. Det bliver en
motortrafikvej med 3 spor, der hele tiden skifter mellem 2 plus 1 spor i modsatte retning, og
omvendt.

Fritz Løvschall 
KSO har netop nedsat et 3-mands kloakeringsudvalg i forbindelse med det ny
forsyningsselskab. Fritz sidder i udvalget og har formøder med de politiske formænd. Det er en
fordel at have en god uformel snak direkte med bestyrelsesformand og direktør.
Kloakeringen er startet i 2010 i Lammefjorden. Der går ca. 30 år før det er færdigt. Der skal
nedlægges 13 små rensningsanlæg og bygges to store nye.
Det koster grundejerne ca. kr. 35.000 for nedlægning af rør i vejen og ca. kr. 20-30.000 for
tilslutningen på egen grund, i alt ca.kr. 60.000.
Tilslutningsbeløbet kan indefryses i ejendommen.

Kloakken er en ren spildevandsbrønd Stikledningerne ender i en brønd. 
Har man en nyere 3-kammers brønd, kan tilslutningen udsættes 10 år fra det tidspunkt, brønden
blev godkendt.
Der udsendes fra Forsyningsselskabet en indbydelse til de grundejere der omfattes af næste
etape, det anbefales at deltage i disse møder, bl.a. kan man få indflydelse på hvor stikledningen
placeres.
Gamle septiktanke behøver ikke blive fjernet.
Der vil være en betalingsfrist på 10 mdr. 

Vejene bliver retableret i den tilstand, de var i (fotograferes). Det anbefales ikke at foretage
store vejrenoveringer umiddelbart forud for kloakeringen.

Peder Post sidder i Grønt Råd. Vi har fået 1 fast plads.
 
I 1960-erne var korevle-området fredet på grund af fugle, padder etc. 
I dag er Korevlerne med i et EU-projekt – habitatsprojekt for østersølande fra 2000.

Der er indført 15 Galloway-køer, der skal vedligeholde områdets karakter. De æder alt, også
rosa rogusa. Der skal laves hegn helt ud til stranden, så de ikke kan løbe bort. Der må ikke
sættes shelter op, de skal gå ude om vinteren. Skulle den blive for hård, er der en aftale med
nogle landmænd, som afhenter dem og sætter dem i stald.  Evaluering om 1½ års tid.

Der har indledningsvis været korevlevandringer til orientering. Positive tilkendegivelser vedr.
især den sydlige ende. Nordlige område er marskområde. 

Man går ind for korevleplejeplaner.

De nuværende kvægriste er farlige og skal laves om. Der er ingen elektriske hegn, og der laves
låger så vandrestier kan benyttes. Skov- og Naturstyrelsen laver vandringer. Sidst deltog 150-
200 personer. I den sydlige del kan man ikke have køer, da lagunerne er for dybe. Der er
maskinel plejning. Der laves flere ture i 2010.



Kommunen er velvillig over for folk, der gerne selv vil gøre en indsats f.x. ved fjernelse af rosa
rogusa og andre indførte vækster indenfor strandbeskyttelseslinien (se Odsherreds
hjemmeside). Midler til vedligeholdelse kan måske opnås. Arbejdet skal gøres i samarbejde
med kommunen.

Bænke må ikke opstilles inden for strandbeskyttelseslinien.

SAGT afholder møder for hvervning af flere medlemmer.

Der er deltagelse i KSO og SOL, Stiudvalg og trafiksikkerhedsudvalg. Grundejerforeninger,
der stiller veje til rådighed for nationale cykelstier kan få 10 % af de dokumenterede
vedligeholdelsesudgifter refunderet.

SAGT har trykt en håndbog for gæster og turister. Hver forening vil få et antal som svarer til
det oplyste medlemstal.

Sundhedscentret fungerer godt.

Kommunen har støttet et supersygehus i Køge ud fra den betragtning, at Holbæk så får et
akutsygehus.

Vi får helikopter pr. 01.05.2010, som kan lande på en 30 x 30 m landingsplads. Den har station
i Ringsted. Ambulancer er stationerede i Asnæs og Nykøbing Sjælland.

Søredning foregår fra Nykøbing og Asnæs.

Brandstationen i Lumsås er blevet opnormeret til ti mand efter Vig Brandstation blev nedlagt.

Akutberedskabet i Odsherred overholder tider.

Miljø og Teknik ændrer navn til Miljø og Klima.

Tinglyste krav skal overholdes (f.x. husfarve, udsigt). Bestyrelsen er personligt ansvarlige og
taber retten, hvis den ikke gør indsigelse. Kontingentrestancer kan i tilfælde af tvangsauktion
ikke inddrives.

Grundejere, der ikke er pligtige til, og derfor ikke ønsker at være medlemmer af en
grundejerforening, kan pålægges at betale vejbidrag. Hvis de ikke betaler, anmeldes det til
kommunen. Også her mister bestyrelsen sin ret, hvis den ikke har været aktiv og indkrævet
beløbet. Det er dog en langsommelig proces. Måske 1 år.

Fornuftigt at have en erhvervsforsikring for fællesarealerne og strandarealet.

Kommuneplanen skal overholdes.

Herefter blev beretningen godkendt med akklamation.

Ad. 3 Kassereren (Kirsten Laage Petersen) gennemgik det fremsendte regnskab, og supplerede med
at kørsel er efter statens regler, og at en væsentlig del af portoudgifterne beror på indkaldelse
til møder.



Efterfølgende blev regnskabet godkendt med akklamation.

Ad. 4 Intet under dette pkt.

Ad. 5 Kassereren fremlagde budgettet og begrundede det budgetterede underskud samt anbefalede
uændret kontingent og rykkergebyr.

Budgettet blev godkendt og uændret kontingent og rykkergebyr vedtaget uden
bemærkninger.

Ad. 6 De valgte er: Kasserer Kirsten Laage-Petersen
Bestyrelsesmedlem Peter Post Hansen
Suppleant til bestyrelsen Leila Møller
Revisor Robert Ludvigsen

Revisor suppleant Da Bent Skovgaard ikke var til stede
grundet sygdom blev Poul Schmidt
foreslået og valgt

Ad. 7 Under dette punkt var der følgende indlæg:

Forespørgsel om, hvem der skal betale dersom et grøftegennemløb gennem klitterne er styrtet
sammen.
Svaret var at det var den bredejer eller forening, som har området.

Der blev udtrykt ros til den nye hjemmeside, men der er problemer med at printe ud.

Der blev forespurgt til en forretningsorden for repræsentantskabsmødet.
Svaret var, at forretningsorden = SAGTs vedtægter. Mangler man dem bedes man kontakte
kassereren.

En forespørgsel om at forlænge den periode hvor der må afbrændes med april måned, blev
besvaret med: ifølge afbrændingsreglernes afstandskriterier kan der slet ikke afbrændes.

Herefter erklærede dirigenten repræsentantskabsmødet for afsluttet, og formanden takkede dirigenten for et
godt leddet møde, ligesom hun takkede forsamlingen for deres tilstedeværelse, og ønskede alle en god
sommer.

Mødet afsluttedes 21:15

        -------------------------------------------               ------------------------------------------ 
Fritz Løvschall          Robert Ludvigsen
      Referent               dirigent


