
Næsdal Plantage 
 

 

1 af 3 

 

 

Referat af generalforsamlingen, 2021 
Lørdag, den 12. juni, Arnesvej 20 

 

Ad 1. Valg af dirigent  

Indkaldelse til generalforsamling blev godkendt og valg af dirigent blev Mogens Nielsen, Grethesvej 24. 

Ad 2. Formandens beretning  

Bjarne fortalte kort om de rykkerforløb der har været i forbindelse af manglende betaling af kontingent for 

2020. Ny opkrævning vil blive sendt ud på mail og pr. post til dem som ikke er på mail. Bestyrelsen foreslår 

kontingent på kr. 350,-. 

Vejene bliver holdt flot af Mikkel. Bestyrelsen har desuden indhentet tilbud på nyt grus på vejene og har 

indtil dato kun modtaget 1 tilbud, men afventer flere. 

Bestyrelsen skal henstille alle grundejere til at få beskåret ud mod fællesvejene samt holde græs m.m. 

nede, både på stier og veje. I værste fald vil vi ikke få hentet skrald. 

Fibia – Bestyrelsen har været i kontakt i forbindelse med udbedring af veje efter gravearbejdet sidste år. Vi 

afventer stadig 1 års gennemgang. 

Torbensvej 7 – Bestyrelsen har både forsøgt at tale med ejeren omkring fjernelse af de stolper, som er sat 

op midt på stikvejen, men det har der ikke været succes med og forsøgt via Politi og Kommune. Der er nu 

kommet ny ejer af Torbensvej 5, som skal have adgang via stikvejen, så vi afventer om ejeren af Torbensvej 

7 selv fjerner stolperne nu. Alternativ kan det blive ved et personlig søgsmål, som bestyrelsen har indhentet 

pris på. Bestyrelsen vil i så fald hjælpe grundejeren af Torbensvej 5 med at få dem fjernet. 

Formanden har gennem længere tid korresponderet med Odsherred Kommune vedrørende de ekstra 

opkrævninger, som nogle grundejere har fået på Digelauget. Det er blevet til mange mails og til dato ingen 

fornuftig forklaring. Formanden forsøgte på bedste vis at forklare, hvordan man udregner kontingent til 

Digelauget, og der kæmpes videre for at få en ordentlig forklaring samt afslutning på sagen. 
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Næste års generalforsamling 09-04-2022. 

Ad 3. Fremlæggelse af regnskab  

Regnskab for 2020 – blev gennemgået af formanden og derefter godkendt. 

Ad 4. Fastsættelse af medlemsbidrag  

Budget for 2021 blev gennemgået af formanden og derefter godkendt. 

Fastsættelse af kontingent på kr. 350,- blev ligeledes vedtaget og opkrævning vil ske snarest. 

Ad 5. Indkomne forslag 

Ingen indkommende forslag 

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant 

Mette Heckmann, Helle Skovsted og Lene Hasselriis blev alle genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

Ad 7. Valg af revisor samt suppleant  

Allan Ruben genvalgt som revisor og Tonny Hofgart genvalgt som revisorsuppleant. 

Ad 8. Eventuelt 

Anne Marie, Helgesvej har en bøn omkring at bevare dels nogle brændenælder og lidt af skoven til insekter 

og dyr. Ligeledes håber Anne Marie at vi vil tænke lidt på ikke at have for meget lys tændt om natten, da 

det forstyrrer ugler, flagermus m.m. 

Her kom der også andre grundejere på banen omkring diversitet og et ønske om at vi bevarer det ”vilde” 

for insekter og dyr. 

Anne Marie havde også et spørgsmål omkring bål og faren ved det. Der blev efterlyst lidt klare regler. 

Efterfølgende har formanden haft kontakt til brandmyndighederne og vi skal henstille til at alle grundejere 

læser og følger dette.  Se mere på www.vsbv.dk 

http://www.vsbv.dk/
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Under forebyggede, råd og vejledning, afbrænding af bål, vejledning side 9 og 10 (Link her). 

Her står, at der må afbrændes bål hvis følgende overholdes i nåleskov: 

- Der må IKKE tændes bål ved hård vind eller dér over (10,8 m/s) 

- Bålplads med diameter på op til 120 cm - Afstandskrav 15 m. dobbelt i vindes retning ved jævn og 

frisk vind 

- Bålplads med diameter over 120 cm - Afstandskrav 200 m 

 

Formanden nævnte ligeledes som afslutning lidt om Sammenslutningen af sommerhusejere og hvad der var 

sket eller ikke sket det sidste år. Ligeledes nævnte formanden om hans deltagelse på Asnæs vandværks 

generalforsamling og om de mangler og ”ulovligheder” som fandt sted. 

Generalforsamlingen sluttede med dirigentens tak for i dag, i god ro og orden. 

 

Godkendt og underskrevet af dirigent Mogens Nielsen og formand Bjarne Christensen den 17-06-2021  

 

PS: Efter generalforsamling er det blevet bekræftet at Odsherred kommune, har fået udsættelse til udgang 

2022 vedr. indførelsen af den nye affaldssorteringsordning. 

https://vsbv.dk/root-vsbv/wp-content/uploads/2018/10/vejledning-brandvaernsforanstaltninger.pdf

