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Referat af bestyrelsesmøde 
Næsdal Plantage, 11.10.2020 

Tilstede:  

Ad 1: Bestyrelsen konstituerede 

- Bjarne Christensen fortsætter som formand (valgt ved generalforsamlingen)  

- Mette Heckmann fortsætter som næstformand  

- Lene Hasselris fortsætter som kassér  

- Anne-Louise Thomsen bliver sekretær og 

- Helle Skovsted Jensen bestyrelsesmedlem  

- Suppleanter Jan Christiansen og Ria Nielsen 

Ad 2: Grundejerkontingent 

På trods af at sidste frist for betaling af grundejerkontingent var den 30-9-2020, er der stadig 35 grundejere 

(den 11-10-2020) der ikke har betalt. En betalingspåmindelse vil blive sendt ud med en uges ny 

betalingsfrist. Til de der herefter ikke har betalt vil der blive sendt en rykker med rykkergebyr på 100 kr. 

Næste år vil der ikke blive sendt en venlig betalingspåmindelse inden 1 rykker. 

Ad 3: Torbensvej 7 

Torbensvej 7: Der arbejdes videre på sagen. 

Ad 4: Fibia 

Fibias gravearbejde er ikke afleveret i henhold til aftale. Fibia har skriftligt lovet snarest at rette op de 

groveste mangler/fejl på vores fælles veje. Til foråret (marts-april) vil resten på vores fælles veje blive 

ordnet (fjerne sten, så græs osv.). 
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Ad 5: Eventuelt 

En grundejer har henvendt sig til bestyrelsen da lamperne på de nye nummerskilte til stikvejene ikke virker 

når der er mørkt. Lyset styres af solceller men om vinteren får de ikke nok lys til at kunne virke hele døgnet. 

- At skiltene skulle lyse op, var ikke formålet med skiltene men derimod at ambulancer, læger osv. vil 

kunne finde frem til husene på stikvejene. Det kan de stadig da lys fra bilerne vil lyse skiltene op. 

Repræsentantskabsmøde i Sammenslutningen af sommerhusgrundejere i sommerhusområderne i den 

tidligere Dragsholmskommune.  

- Efter 1 år som bestyrelsesmedlem i Sammenslutningen har Bjarne valgt at trække sig fra den gamle 

bestyrelse. Til Repræsentantskabsmødet i Sammenslutningen blev der valgt ny formand, nyt 

bestyrelsesmedlem og genvalg af et bestyrelsesmedlem. 

- Mette foreslog at bestyrelsen udarbejder en velkomstfolder til nye grundejere. Mette og Helle vil 

foretage udarbejdelsen af folderen. 

 

Anne-Louise Thomsen, referent 


