Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i
Grundejerforeningen Skamlebæk Strand
den 1. oktober 2022 kl. 10.30
Tilstede: Anne, Eva, Kirsten og Peter, afbud fra Kim Gordon
1. Valg af referent- Peter
2. Vejstatus
a) Fortsat proces med ansøgning om fartdæmpningszone.
På baggrund af generalforsamlingsbeslutningen, har bestyrelsen udarbejdet en
ansøgning om en fartdæmpningszone på Sejerøvej fra Skovskellet til Bierbumsvej- 400
meter. Projektet er til høring hos de vejberettige beboere som ikke er medlemmer af GF
b) Skiltet ved Vinkelkrogen på plads
Skiltet er betalt af Fyrgården og sat op for at få ledt kørsel til Fyrgården ad Sejerøvej til
Tangvejen, og ikke via Vinkelkrogen. Busser og Lastbiler, som kører ad Vinkelkrogen,
har svært ved at kommen igennem, og det belaster den smalle vej utrolig meget. Vi
håber vejvisningen virker.
c) Henvendelse fra medlem vedr. Ribsvejs dårlige tilstand
Bestyrelsen har drøftet henvendelsen, og beder medlemmerne om selv at rette
henvendelse til Odsherred Kommune, når et vejstykke i tilstødende grundejerforeninger
er dårligt vedligeholdt.
3) Vedr. antal medlemmer af GF Skamlebæk Strand og opkrævning af vejafgift hos ikke
medlemmer.
Vi har 132 grundejere i foreningens område, og pt. er de 122 medlemmer af foreningen.
I forbindelse med opkrævningen af vejbidrag hos de grundejere, der ikke er
medlemmer, argumenterer vi med, at ”der er en samlet forpligtelse til vedligeholdelse af
vejene i området, ikke alene den del af vejen, der ligger lige ud for egen matrikel, men
også den øvrige del, der benyttes ved færdsel ind i området”.
(formuleringen er taget ud af Holbæk rets begrundelse og afgørelse i vedhæfte link:
https://sagt-odsherred.dk/wp-content/uploads/GratistDom2960_001.pdf )
Anne er i i kontakt med flere af de pågældende, og der er en dialog om vores ansvar for
vedligeholdelsen af fællesvejene.

4) GF Skamlebæk Strands repræsentation i Sammenslutningen af grundejerforeninger i den
tidligere Dragsholm Kommune.
Eva Forchhammer fra vores bestyrelse, er bestyrelsesmedlem i sammenslutningen. Vi
holder fast i, at det er vigtigt, at vi er repræsenteret. Foreningen er i gang med en
revision af dens vedtægter.
5) Eventuelt
Intet nyt

