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Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Fodboldmål 

3. Ordensregler 

4. Storkerede 

5. Foreningens økonomi 

6. Sagen Humlevænget 1 

7. Vild flora i Strandlund 

8. Fællesarealer og Bro 

9. Overgreb på grundejerforeningens træer.  

10. Eventuelt 

11. Næste møde 

 

Tilstede:   

        Steen Søndergaard – Bent Møller – Jannik Dipo Knudsen – Lykke Nielsen – Hanne Bacher - Ove Holst 

         

Ad. 1: 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad. 2: 

Bestyrelsen har taget beslutningen om indkøb af nye fodboldmål op til fornyet drøftelse, idet en række 

medlemmer har kritiseret beslutningen. Bestyrelsen har herefter besluttet, at vi lever videre med de mål vi 

har. De vil blive påsat nye net.  Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at hensynet til de få må vige for 

hensynet til de mange. Den oprindelige tanke om at fastgøre målene er indtil videre opgivet.  

 

Ad. 3: 

Der er igen kommet fokus på de mange store sten i rabatten, som er i strid med gældende regler. Bestyrelsen 

har tidligere henstillet at medlemmerne fjerner stenene i rabatten ud for deres grund. Bestyrelsen opfordrer 

på ny grundejerne til at fjerne de omhandlede sten. De berørte grundejere vil skriftligt blive gjort opmærksom 

på problemet.  

Bestyrelsen har bemærket, at der flere steder i området står containere. Der kan være mange gode grunde 

til at have en container på sin grund. Bestyrelsen opfordrer de omhandlede grundejere til kun at have 
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containere stående midlertidig. Da det er i strid med lokalplanen, skal man opfordre til, at tilstanden ikke 

bliver permanent. 

 

Bestyrelsen skal henlede opmærksomheden på at postkasser skal stå på egen grund/i skel jf. bestemmelsen 

i foreningens ordensreglement.  

 

Ad. 4: 

Et medlem har fremsat forslag om etablering af en storkerede i foreningens område. Bestyrelsen finder 

forslaget sympatisk og opfordre forslagsstilleren til at undersøge nærmere om vores område er egnet til 

storke.  

 

Ad. 5: 

Kassereren oplyste, at der aktuelt indestår 742.566, 50 kr. på foreningens konto. På nøglekontoen står 

8.408,34 kr. Kontantbeholdningen er 51,00 kr.  

 

Ad. 6: 

Sagen Humlevænget 1 har efterhånden trukket så langt ud, at det ikke er acceptabelt. Der er begæret 

hegnssyn ved Lejre Kommune, men af uransagelige årsager er kommunen ualmindelig sendrægtig.  Vores 

advokat har på ny anmodet om hegnssyn hurtigt, sker det ikke vil der blive indgivet klage over 

sagsbehandlingen til kommunaldirektøren/borgmesteren.  

 

Ad. 7: 

Der er nu plantet 10 forskellige bærbuske på fællesarealet ved ”kyssebænken”. Bestyrelsen har på ny drøftet 

muligheden for plantning af træer på Strandlundgårdsvejs sydlige rabat. Bestyrelsen vil fremsætte forslag 

herom på den kommende generalforsamling.  

 

Ad. 8: 

Ingen bemærkninger vedrørende fællesarealerne. Der er udsendt opkrævning af pladsleje til de bådejere, 

der har valgt at lade deres båd/trailer stå på en landplads i vinterhalvåret.  

 

Ad. 9: 

Bestyrelsen har bemærket at en grundejer af egen drift har foretaget en kraftig beskæring af flere af 

grundejerforeningens træer på det sydlige fællesareal. Det henstilles, at ingen grundejer foretager beskæring 

af fællesarealets træer uden forudgående tilladelse fra bestyrelsen. Forholdet er påtalt overfor den 

pågældende grundejer.  Bestyrelsen har besluttet ikke at politianmelde forholdet.  

 

Ad. 10: 

Nogle af træerne på Strandlundgårdsvej trænger til at blive stynet. Bent Møller foranlediger det effektueret.  

 

Jannik Dipo Knudsen overtager fremover kontrollen med foreningens hjertestarter. 

 

Ad. 11: 

Næste møde 18. jan. 2023   


