
Grundejerforeningen ”Ved Strandgården” 

Bestyrelsens beretning 2011/12 

 

Bestyrelsen har i året der gået fået revne forseglet alle veje, disse revneforseglinger vil vi løbende 

vedligeholde da der sikkert vil opstå nye revner.  Vi vil så i de kommende år spare op til at få 

udbedret alle veje med et nyt lag asfalt. 

Vi har også sammen med den anden Grundejerforening fået beskåret Digevænget ret kraftigt, 

dette har givet en del lys, og betydet at vi ikke har haft brug for vedligehold i resten af året. 

Vi havde skt. Hans bål som var rigtig godt besøgt, på trods af vejret, det blæste en del.  Vi havde 

en rigtig hyggelig aften. Vi må med skam indrømme at vi desværre måtte gøres opmærksom på, at 

der skulle fjernes en hel del søm efterfølgende, når man brænder Paller af. Vi takker de unge 

mennesker der høfligt afleverede 2 poser søm til formanden et par dage efter.  

Der er stadig rigtig mange grundejere der ikke passer og vedligeholder deres grunde, dette er 

beskæmmende for foreningen og naboer. Vi opfordrer på det kraftigste at man vedligeholder sin 

grund, da vi ellers ser os nødsaget til at tage direkte kontakt til de pågældende grundejere. 

 Jævnfør vort ordensreglement! 

Har du en computer, iphone eller lign. Så gå ind på www.vedstrandgaarden.dk og besøg vor nye 

hjemmeside. Denne er endelig kommet i gang og faktisk blevet rigtig god. Vi vil fremover lægge 

indkaldelser, referater, m.m. ud på hjemmesiden.                                                                                                                                     

Vi vil opfordre alle til at gå ind og tilmelde sig til Nyhedsbrev. 

Bestyrelsen vil også tage kontakt til de øvrige grundejerforeninger og bede sørge for at de store 

reklameskilte m.m. bliver fjernet. Selv vil vi forbedre/forny vores opslagsskab på torvet, og her 

tilbyde div. Erhvervsdrivende at sætte en lille meddelelse/reklame. 

En del af året er også gået med, at korrespondere med en enkelt grundejer og kommunen omkring 

en flaskecontainer på torvet. Dette vil fremgå at et forslag bestyrelsen sætter til afstemning. 

 

På Bestyrelsen Vegne 

Jørgen Ziegler Simonsen                                                                             

Formand for grundejerforeningen ”Ved Strandgården” 

 

 

 

 

http://www.vedstrandgaarden.dk/


Grundejerforeningen ”Ved Strandgården” 

Jægerspris den. 01. marts 2012                                                                                                  

I henhold til foreningens vedtægter § 7 indkaldes hermed til generalforsamling i                   

Kignæshallen Jægerspris søndag d. 15. april 2012 kl. 10.00 

Dagsorden iflg. Vedtægterne 

1. Valg af dirigent + 2 stemmetællere 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Regnskab 2010/2011 

5. Budget 2011/2012 

6. Valg til bestyrelsen 

A. Valg af Kasserer (Niel Larsen er villig til genvalg) 

B. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Vejformand Dennis er villig til genvalg) 

C. Valg af 1bestyrelsesmedlem (Sekretær Elly Dueholm er villig til genvalg) 

D. Valg af 1.. suppleant (Anita er villig til genvalg) 

E. Valg af 2. suppleant (Kaj Andersson er villig til genvalg) 

F. Valg af revisorer (Helle Lerager og Søren Bryde villig til genvalg) 

G. Valg af revisor Suppleant (Rene Lerager villig til genvalg) 

7. Indkomne forslag 

En enkelt grundejer har gennem de seneste år, været stærkt utilfreds med specielt 

flaskecontaineren på torvet. Grundejeren generes voldsomt af alt den støj, fra flasker og 

biler der holder i tomgang mens flasker afleveres. Dette er der blevet brugt rigtig meget 

krudt på at meddele kommunen, bestyrelsen i almindelighed og formanden i særdeleshed. 

Bestyrelsen har gentagne gange bedt grundejeren om at tage problemet op på 

generalforsamlingen, men vedkommende har ikke haft tid til at deltage.  

For at få en endelig afgørelse på denne sag, vil bestyrelsen derfor selv stille et forslag 

omkring flaske og aviscontainer på torvet og vil selvfølge efterkomme generalforsamlingens 

ønske. 

Bestyrelse stiller flg. Forslag. 

A. Bestyrelsen foreslår, at avis og flaskecontainerne fortsat står på torvet, til glæde for de 

der ikke har mulighed for at aflevere flasker og aviser ved Brugsen eller på 

genbrugspladsen. (En enig bestyrelse går ind for forslaget)  

8. Fastsættelse af kontingent 2012/13 (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100,00 kr.) 

9. Fastsættelse af vejbidrag 2012/13   (Bestyrelsen foreslår uændret vejbidrag på 600,00 kr. 

10. Evt.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Forslag der ønskes behandlet på general forsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden 

Jørgen Ziegler Simonsen Vibevænget 15 3630 Jægerspris senest d. 8. april 2012 

Navn:__________________________ Sommerhus adr._________________________________ 
Denne slip udfyldes og medbringes til generalforsamlingen 


