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Beretning 185/86.

Campingpladsen   VESTERLYNG  :

Den 21.1.1985 ankre grundejerforeningen den tilladelse til udledning af spildevand i 
Nekseløbugten, kommunen havde fået af amtet til Miljønævnet. Der lå sagen ved, sidste 
generalforsamling.
Vi fik ikke medhold fra Miljønævnet, og måtte således anke til Miljøankenævnet, efter at 
have samlet yderligere matriale til belysning af sagen.
Svaret kom den 6.1.1986, og underkendte alle andre afgørelser i denne sag, til stor harme 
fra kommunen, og vild jubel fra alle os andre. Bjergsted. kommune har nu købt en 
slamsluger, og ledningen til Nekseløbugten bliver lukket. Problemet med kørsel til og fra 
campingpladsen, har kommunen løst ved. at lukke leddet ud. til Vesterlyng.

Stilleveje:

Bestyrelsen havde et møde med kommunen i efteråret, angående antal af kummer til 
beplantning i forbindelse med. forhindringer på vejene.
Vi fik tilladelse til at fjerne de 2 ud. af  4 kummer, på alle veje med. undtagen af 
Kaptajnsvej. Bestyrelsen gennemgik foreningens regnskab og fandt midler til at 
færdiggøre og beplante Kaptajnsvej, Lodsvej med sideveje, samt Maskinmestervej, det 
svarer til 6o% af alle veje. Bestyrelsen har vedtaget, at der i 1986, ikke bliver lavet flere 
forhindringer, da vi ønsker vor reservefond bragt op på. et rimeligt leje igen. 
Grundejerforeningen har den 26.1.1986, fået skriftlig godkendelse fra Bjergsted. 
Kommune og Kalundborg Politi af vore stilleveje, og i foråret vil der blive opsat 
færdselstavler med. Lyngvejen. Bestyrelsen vil bede alle, som har grunde ved 
forhindringerne om, at vande beplantningen, således at den får de bedste 
voksemuligheder.

Fællesarealer og veÀe:

Der er stadig nogle som ikke klipper deres beplantning ud mod stierne. Det kan ikke være 
meningen, at bestyrelsen skal gå rundt og påtale disse forhold, prøv at kikke på. jeres 
beplantning, og få disse ting bragt i orden. Der kommer storskrald. i maj måned..
Bestyrelsen gør opmærksom på, at alle veje vil blive ordnet i foråret, og der vil ikke blive 
ordnet veje til efteråret, som ønsket af nogle grundejere, da vi mener at den færdsel der er 
om vinteren er meget begrænset.
Vi beder alle der har spørgsmål angående veje, stier og fællesarealer, samt storskrald om 
at henvende sig til vejformanden Jørgen Krag.

Storskrald:

Der har i 1985 været meget haveaffald der skulle fjernes, og det har været en stor post i 
regnskabet. Vi håber at kunne holde budgettet i 1986, ellers må vi have en mindre 
forhøjelse af kontingentet i 1987, da affaldet skal fjernes.
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 Muldvarper:

Dette ser ud. til at blive et større problem for mange grundejere, og bestyrelsen vil prøve, 
om der er en mulighed. for fælles bekæmpelse af muldvarper, men det vil jo også betyde 
en mindre forhøjelse af kontingentet i 1987. Da vi har indtryk af, at det er et fælles 
problem, er det jo nok rimeligt, at vi alle er sammen om at løse dette.

Havnsø Borgerforening:

Bestyrelsen er blevet opfordret til at udbrede kendskabet til denne forening, og da vi har 
haft et godt samarbejde i forbindelse med. miljøankesagerne, vedlægger vi foreningens 
program for 1986, og et girokort. Bestyrelsen ved. godt, at der er mange grundejere der er 
medlem af borgerforeningen, men det kunne være, at nye ønskede at blive medlem, så nu 
er muligheden til stede. Vi understreger, at det er en, frivillig sag, og det er ikke noget 
pres fra grundejerforeningen.

Sommerfest:

Der var på sidste generalforsamling ønsker om afholdelse af en sommerfest i lighed med 
de tidligere afholdte. Bestyrelsen vil under punkt 5 komme med et forslag, men vi vil 
have et festudvalg, således at bestyrelsen kan blive aflastet i vores arbejde.

Med. venlig hilsen

formand
Preben Neuchs

Forslag til Grundejerforeningens Generalforsamling:

Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte et festudvalg, til afholdelse af sommerfest. Vi gør 
grundejerne opmærksom på, at der kan komme et mindre underskud., der vil blive 
dækket af reservefonden.

På bestyrelsens vejne

Preben Neuchs


