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Deltagere 
Christoffer Goth #5b Næstformand 
Niels Jacob Hansen  #17 Formand 
Preben Skovbjerg  #1 Sekretær 
Ulla Lundsmark  #45 Kasserer 
Vibeke Graulund   

 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 

Sagsfremstilling Prioritering af dagsordenspunkter. 
Evt. tilføjelse af punkter. 

Beslutning Dagsordenen blev godkendt. Christoffer måtte melde afbud. 

 

2. Siden sidst 

Sagsfremstilling Nyt vedrørende foreningen 
- Økonomi - se under regnskab 
- Dræn mm - besigtigelse af dræn i løbet af foråret. 
- Veje 
- Badebro - vi skal huske at kontakte modulbro angående opsætning af 

badebroen. 
- Hjemmeside mm.  
- Hjertestarter 
- Andet - henvendelser fra medlemmerne. Ege Heckmann #60 har kontaktet 

bestyrelsen med et spørgsmål om tømning af egen brønd. Bestyrelsen har 

svaret. 

Orientering Niels Jacob forsøger at få et opdateret overslag over prisen på reparation af brønden 
ved #39. 
Niels Jacob og Christoffer skriver til Modulbyg for at få en dato for opsætning af bro, 
og om prisen holder. 
Preben har kontaktet TrygFonden og har på foreningens vegne overtaget 
fadderskabet for hjertestarteren. 

 

3. Regnskab 2022 og budget 2023 

Sagsfremstilling Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget 2023 

Beslutning Regnskabet er revideret og underskrevet af revisor. 
I budgetforslaget lægges op til at fastholde det nuværende kontingent. 

 

4. Indkaldelse til generalforsamling 2023 

Sagsfremstilling Der indkaldes til generalforsamling på mail den 19. marts til medlemmerne med 
følgende tekst. 
 
Generalforsamling 2023 
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Generalforsamlingen i GF Sejer Strande afholdes den 23. april fra 10-12 i 
Auktionshallen på Odden Havn. 
 
Foreløbig dagsorden: 
1) Valg af dirigent 
2) Valg af sekretær 
3) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
5) Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af bidrag medlemmerne 
6) Forslag fra medlemmerne 
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen  

- kasserer 
- to medlemmer til bestyrelsen 

8) Valg af suppleant til bestyrelsen 
9) Valg af revisor og revisorsuppleant 
10) Eventuelt 
 
For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen på bestyrelsen@sejerstrande.dk 
senest 3 uger før generalforsamlingen. 
 
Endelig dagsorden med relevante bilag udsendes senest den 16. april 2023. 

Beslutning Ovenstående sendes til medlemmerne som en reminder. Og når fristen for forslag 
fra medlemmerne er udløbet, udsendes den endelige indkaldelse og dagsorden. 
 

 

 

 

5. Affaldsbeholdere 

Sagsfremstilling Affaldsbeholdere. 
Bestyrelsen har været i skriftlig kontakt med Odsherred Kommune, som i deres svar 
skriver følgende: 
 
Tak for din mail. 
Der er to muligheder for at reducere antallet af beholdere.  
1. fællesløsning eller 
2. naboløsninger 
Vedlægger retningslinjer for de to muligheder. 
Vi er pt i gang med at etablere de nye ordninger ved vores helårsejendomme og 
starter først med at kigge på sommerhusløsninger fra maj 23. Hvis I til den tid har 
ønsker om etablering af fællesløsninger er I meget velkommen til at kontakte os. 
Med venlig hilsen 
Birte Thrane Larsen 
Affaldsplanlægger 
Affaldsteam 
Hvis vi ønsker en fælles løsning, vil der være en udgift for foreningen. Derfor skal en 
fælles løsning besluttes på en generalforsamling. 

mailto:bestyrelsen@sejerstrande.dk
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Vi kan vælge at lægge muligheden loyalt frem på generalforsamlingen.  
 

Beslutning Bestyrelsen udarbejder forslag til affaldshåndtering jf. kommunens 
løsningsmodeller. 
 

 

6. Henvendelse til Molslinjens og relevante myndigheder vedrørende planer om at 
indsætte endnu en færge på ruten. 

Sagsfremstilling GF Sejer Strande har sammen med Digelaget Gniben, GF Søgården, og GF Hyldebo 
sendt en fælles skrivelse om vores bekymringer til relevant myndigheder og 
Molslinjen. 

Beslutning Nordvestnyt har bragt en artikel vedrørende trafikale forhold i forbindelse med 
planerne. Vi har efterfølgende henvendt os til Nordvestnyt, som har vist interesse 
for at tage sagen op. Ivar fra Digelaget er kontaktperson. 
 
I øvrigt er der ingen respons fra Molslinjen og øvrige modtagere. 
 
Vi lægger vores henvendelse op på hjemmesiden og referer til medieomtalen. 
 
https://www.sn.dk/odsherred-kommune/bekymring-over-flere-faergeafgange/  

 

7. Eventuelt 

 Herunder drøftedes forskelligt. 
Næste bestyrelsesmøde holdes 4. april kl. 19-21 på Teams. 

 

 

https://www.sn.dk/odsherred-kommune/bekymring-over-flere-faergeafgange/

