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Generalforsamling er udsat 
 

På grund af Corona-virussen i landet – og i verden, er generalforsamlingen udsat. Form-

egentlig til efter sommerferien. Vi ved det er i uoverensstemmelse med vedtægterne, men 

de må træde i baggrunden for denne alvorlige situation vi er i. 

 

Bestyrelsens sammensætning: 

Ditte Høgsgaard, formand, Christian Dorow, næstformand, Anita Petersen, kasserer , Hans Ve-

stergaard, sekretær, Claus Børresen, medlem, vacant, 1. suppleant, Hanne Binne, 2. suppleant 
 

Vedr. generalforsamlingen  

Der er indkommet følgende forslag til genrealforsamlingen  

1) Fjernelse af beslutningen fra generalforsamlingen i 1991 om, at der er indgået aftale 
med Holbæk kommune om at der kan stå enkeltstående træer v/Christian Breinholt 

2) Forslag om at fjerne navne og adresselisten fra opslagsskabet v/Marianne Kæstel Niel-
sen 

3) Afhentning af gren-affald hvert andet år. Næste gang foråret 2021 v/bestyrelsen  
4) Etablering af hjertestarter v/bestyrelsen  

 

Alle punkter vil blive taget op på generalforsamlingen. 

Når vi kender datoen, kontaktes kommunens hegnssynsperson, som vil blive bedt om at komme 

med et generelt oplæg om regler om hegnssyn. Personen har tidligere tilkendegivet positivt til-

sagn. Oplægget vil ske i forlængelse af generalforsamlingen.  

 

Det er endnu ikke besluttet hvilken dato generalforsamlingen afholdes 

 

Vejenes tilstand  

Ud over den standard vedligeholdelsen vi betaler for til vores vej-entreprenør, er der i løbet af 

vinter og forår fyldt ekstra materiale på vejene. Vejene har i den grad været udfordret pga den 

megen regn.  

Der vil derfor blive udlagt et yderligere lag i løbet af foråret - og igen senere på året ved behov. 

Desuden kan der komme udgifter til renovering/spuling af de dræn foreningen er ansvarlige for. 

 

Skilte  

Vi arbejder pt på en løbende udskiftning og renovering af skilte i området.  

Lukning af Strandbakkevej/Fjordbakkevej søges nu gjort permanent og spærremarkering udskif-

tes til reglementeret 045-skilt. 
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Badebro 

Opsætning og nedtagning af badebroen vil fremover følge båd-forsikringernes regler om at både 

er forsikret fra 15. april til 15. september. Bådlauget vil tilstræbe at følge disse datoer  

MEN i år vil badebroen kommer senere i vandet pga restriktionerne om ikke af samles unødigt 

fx bådlauges 10-12 personer. Såsnart dette påbud opløses fra regeringen vil badebroen komme i 

vandet snarest herefter.  

 

Medlemmer til bestyrelsen  

Til den nye bestyrelse skal der vælges ét bestyrelsesmedlem og mindst én suppleant – gerne 2 

ved den kommende generalforsamling. Overvej om det er noget for dig, eller din nabo at gå ind i 

bestyrelsen og få indflydelse på udviklingen i grundejerforeningen. Kontakt meget gerne besty-

relsen for info om vores arbejde, mødeaktivitet ect.  

 

Kontingent  

På trods af en senere generalforsamling fastholder vi betalingsfrister for årets kontingent dato: 

15.6.2020. Er der behov for justering fx i forhold til vejbidraget vil det blive justeret i regnskab 

for det kommende år.  

 

Vi vil fremover have en fast procedure for opkrævning og udsendelse af rykkere/inkasso proces:  

1) Budget og satser vedtages på generalforsamlingen hvorefter BS-opkrævninger udsendes. 

2) Frist for betaling: 15/6. 

3) Første rykker: 15/8 

4) Anden rykker med inkasso-advarsel 15/9 

5) Inkasso 15/10 

 

Der opfordres til at man betaler sit kontingent via BS. Endvidere anbefales alle kraftigt til at af-

give mail-adresser, da vi satser på, at foreningen vil være fuldt digital i 2021.  

 

Det var nok for denne gang 

 

 

Vi nærmer os nu påsken og vi håber at I alle vil nyde vores dejlige Løserup Strand med god af-

stand til hinanden 

 

GOD PÅSKE 

 

☺ 

Bestyrelsen 

 


