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Beretning 2015 
 
Bestyrelsen har i 2015 - været beskæftiget med følgende, 
 

• at samarbejdet med ejendomsmæglere ved køb og salg herunder evt. givne restance fortsætter (evt. skyldte 
restancer opkræves ved salg af sommerhuset). Hvis huset bliver solgt privat kan det være en udfordring, at få 
oplyst navnet på køberen til brug for vores kasserer.  Husk, at ændre op- kræver adresse, når man flytter.  
 

• at sidste års renovering af torvet er fuldt op med en veludført vedligeholdelse af SEK (Vores manglende 
bord/bænkesæt er desværre ikke kommet retur på pladsen trods " folderbudskabet")                                                                                              
Udhængsskabet, som ikke er af bedste kvalitet vedligeholdes af SEK. 
 

• at samarbejdet/ aftalen med anlægsgartner Gottlieb er fortsat på fællesarealet, herunder udryddelse af 
bjørnekløer mm.( SEK vil dog følge op på dette ved tilstedeværelse i udførelses- øjeblikket.) Der skal dog 
gøres opmærksom på, at det er den enkelte sommerhusejer, der selv skal sørge for at bekæmpe 
bjørnekløerne på egen matrikel. 
 

• at det først er i år 2015 at brutale "BODIL" - ramte er vendt endelig tilbage til sommerhuset. (I den 
forbindelse skal nævnes, at det ikke er bestyrelsens problem /ansvar at underrette de enkelte 
sommerhusejere om eventuelle vandskader på huse eller væltede træer på grunden efter en storm.  
SEK har ønsket en adresseliste med telefon nummer, hvis skaden er sket – hvor naboer spørger til dette. 

 
• at vi er blevet orienteret om, at Kystdirektoratet har fået til opgave, at udarbejde en kystanalyse. Kommissoriet 

herfor kan fås hos kommunen.. Frederikssund kommune har oplyst, at byrådet d.25. november 2015 har 
godkendt en indsatsplan for forhøjet vandstand i Roskilde fjord og Isefjord. Denne kan ses på Kommunens 
hjemmeside 

 
• at der har været en klagesag omkring Digevænget, hvor manglende vedligeholdelse af rabatten og 

manglende beskæring af træer og buske til fare for trafikanterne, hvilket krævede handling fra bestyrelsen til 
rette vedkommende. Loven om privat fællesveje. 

 
• at der har været klagesager på at hundelorte på rabatterne gav et vældig svineri ved græsslåningen 

  
• at Foreningen var i 2015 vært for et Sankt Hans arrangement. Vi fik grillet pølser i flere varianter, og der var 

også mulighed for et glas vin, en øl eller en vand mod betaling. Som det fremgår af hjemmesiden vil Tommy 
også i 2016 stå for Skt. Hans bålet (Fjordvej 3). Under pkt. evt. ønskes drøftet om vi skal prøve at få 
harmonikamusik mm. samt en båltale af selve borgmesteren, hvilket er bekræftet og fastsat til kl.20.00  

 
• at Foreningen/ vejformanden har vurderet at asfalten har det godt og man har vurderet at der kun er få steder 

der skal forsegles når vejrfoldene er acceptablet - på Spurvevej, Fasanvænget, Vibevænget, Fjordvej og 
Vinkelstien (Inden evt. anlægs-og byggearbejder påbegyndes skal vejformanden tilkaldes for evt. senere 
kunne repareres på bygherren  / entreprenørens regning.?)	

	
• Frederikssund	kommune	/	givne	svar	på	vores	fremsendte	E-post	(se	skrivelse	herom)	Sagerne	er	ikke	afsluttet!	

	
• at uddeling af en ”folder” om generel info synes at være en god ide´. Ideer modtages gerne med gode 

budskaber og info til næste år.	
	

• Hegnsloven kan ””hentes”, hvis såfremt det skulle blive nødvendigt. Der pågår en sag for øjeblikket!	
	

• Lidt provokerende!  Skal restancelister ophænges i udhængsskabet?..Nej men vi har stadig et problem.	
Kan de benytte vores private fællesveje. (Mgl. Indbetaling til vejfonden)	

• Kontingentrestance. TK vil omtale dette senere                           		
 

Nogle af de ovenævnte punkter vil blive omtalt i det kommende års budget 	


