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Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 2019. 
 
Jeg vil kort fortælle lidt om hvad bestyrelsen har behandlet i det sidste år. 
 
Odsherred kommune er startet på noget nyt – Partshøringer – hvilket betyder, at man får et 
brev med besked om at der skal fældes noget beplantning, der er for tæt på vejen. Det er et 
påbud – hvis vi ikke ordner vil kommunen sørge for det – for vores regning… 
Det sidste vi fik, var nogle træer der stod ved garagen og det fik Preben ordnet som ved de 
tidligere påbud. Nu håber vi ikke at der er mere. 
 
Fibernet.  
På sidste generalforsamling blev bestyrelsen som opgave at finde ud af noget om etablering af 
fibernet i vores område. Der blev nedsat en arbejdsgruppe som vi ikke hørte noget fra før vi fik 
det materiale der er udsendt sammen med indkaldelsen til denne generalforsamling. 
Bestyrelsen håber at det lykkedes at få nok tilslutning til projektet. 
Husk muligheden for tilmelding i dag!!! 
 
Åen og vejene 
Vi har fået et nyt firma til at ordne vejene, og de var ude lige før påske. Alle huller skulle nu 
være udbedret og der lagt et slidlag på de overordnede veje. Der er lagt nye grusbunker ud og 
senere på foråret vil der blive støvdæmpet det sædvanlige steder. 
Der er normalt træk i åen, og der er afvandet godt i de regnvåde måneder. Det er dog stadig så 
som så med at holde vegetationen på åbrinkerne nede, hvilket betyder at, der skal beskæres 
inden oprensning af åen kan ske. Alt taget i betragtning kører det rimeligt  
Vi er glade for de medlemmer der er med til at afhjælpe huller i vores veje – man lægger mærke 
til når der lige pludselig er mindre huller når man kommer kørende.  
Indkørslen til Kohavevej – der er også aftale med en grundejer om at han slår græsset mellem 
de store sten der er etableret. Det ser godt ud. 
En stor Tak fra bestyrelsen til de medlemmer. 
 
Opkrævning af kontingent og medlemskartotek. 
Vores bank hvor vi bruger deres foreningsservice har meddelt, at de lukker for denne aktivitet 
fra årsskiftet. 
Det betyder, at vi skal ud og finde et andet firma der kan udskrive girokort/ udføre 
betalingsservice. 
Vi må nu sige, at det godt kan være, at alle modtager girokort til næste år, der så kan bruges 
ved tilmeldingen til betalingsservice hvis man ønsker det. Da vi sidst skiftede bank kunne man 
ikke overføre aftaler om betalingsservice fra den gamle udbyder til den nye udbyder. 
Når vi ved noget mere, vil vi sende en besked ud til alle medlemmerne. 
 
Medlemmer og e-post. 
Det er nu omkring halvdelen af vores medlemmer der har tilmeldt sig e-post ordningen og det er 
kasseren glad for – vi sparer mange penge i porto. 
Man kan stadig tilmelde sig hvis man ønsker at modtage alt post fra foreningen via e-mail. Send 
en e-mail til mig og jeg tilmelder. 
 
Vi har jo ikke punktet Eventuelt på dagsordenen, så, hvis der er noget omkring foreningen I 
ønsker vi skal tale om så kom med det nu under beretningen og bestyrelsen vil prøve at svare. 
 
Vores generalforsamling næste år bliver den 23. maj 2020 
 
Det var lidt om bestyrelsens arbejde og jeg lægger beretningen ud til debat.  
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