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Til formænd og kasserere for grundejerforeninger samt vej og trappelaug, tilsluttet 
Landliggersammenslutningen i Halsnæs Kommune. 

 
 
Hermed fremsendes referat og beretning fra Landliggersammenslutningens delegeretmøde lørdag 
den 25.oktober 2014 kl. 10 på Ølsted Kro 
 
Temaet for indledning til årets delegeretmøde var Halsnæs Kommunes lokalplaner i 
sommerhusområderne. 
 
Formanden Jørgen Damm Pedersen introducerede Mette Skafte Vestergaard fra Plan og Byg 
 
Da der ikke på forhånd var kommet spørgsmål fra medlemmerne var hun frit stillet om emnerne. 
 
Stikord: 
Halsnæs Kommunes hjemmeside indeholder vigtig information www.halsnaes.dk.  
Man finder kommuneplanen, der revideres hvert 4. år under Borger>By og Bolig>Planlægning, 
samme sted kan man se alle gældende lokalplaner i Kommunen. 
Se PowerPoint gennemgang af dagens emne i denne mail og på www.landligger-halsnaes.dk 
 

Stor tak til Mette Skafte Vestergaard 
 

http://www.halsnaes.dk/
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Referat fra delegeretmøde i Landliggersammenslutningen 
 

Landliggersammenslutningens delegeretmøde 
Lørdag den 25. oktober 2014 på Ølsted Kro 

 
Til stede var 12 stemmeberettigede og 3 medfølgende gæster, inklusiv FU medlemmerne. 
 
Formanden Jørgen Damm Pedersen bød velkommen til årets delegeretmøde 2014. 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt forslag om decharge  
4. Behandling af indkomne forslag  
5. Valg af medlemmer til forretningsudvalget  
6. Valg af sammenslutningens formand, som skal være medlem af forretningsudvalget 
7. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget 
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant   
9. Forslag til budget samt fastlæggelse af kontingent for regnskabsår 2015/2016(udleveres)  
10. Eventuelt 

 
1) Valg af dirigent: Børge V. Rasmussen blev valgt og han berigtigede indkaldelsen 
 
2) Beretning  
Formanden Jørgen Damm Pedersen aflagde beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat. 
 
Referat fra mødet med Borgmesteren vil ligeledes være vedhæftet. Kan også ses på www.landligger-
halsnaes.dk  
 
Diskussion: 
Det blev understreget, at Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at foretage vejsyn for private fællesveje, 
hvis det ønskes. 
Medlemmerne opfordres til at indberette ændringer i bestyrelsen på hjemmesidens mail. 

Beretningen godkendt. 
 

3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse + forslag om decharge 
Kassereren Peer Martin Larsen gennemgik det fremsendte regnskab. 
Den lave udgift til hjemmesiden skyldes, at formanden selv kan vedligeholde den. 
 

Regnskabet godkendt 
 

4) Behandling af indkomne forslag. 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
5) Valg af medlemmer til forretningsudvalget: 
Der var genvalg til  
Inge B. Egeskjold, GF Orehøjgård 
Peer Martin Larsen, GF Arrenæs 
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6) Valg af sammenslutningens formand, som skal være medlem af FU. 
FU foreslog Jørgen Damm Pedersen, som blev genvalgt som formand. 
 
7) Valg af 2 suppleanter til FU. 
Aase Sommer og Margit Larsen ønskede ikke genvalg.  
Nyvalgte: 
Henrik Stielau, GF Vestervig 
Liljan Wagner Smitt, Auderød Brønd- og Vejlaug 
 
8) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
Der var genvalg til 
Ib Thyge Christensen som revisor. 
Marianne Frost som revisorsuppleant. 
 
9) Forslag til budget samt fastlæggelse af kontingent for regnskabsår 2014/15. 
Kassereren gennemgik budgettet og ønsket om uændret kontingent på 10 kr./år/medlem. 

Budgettet godkendt 
10. Eventuelt. 
OAK Nielsen viste en meget effektiv og hygiejnisk musefælde, som han har gode erfaringer med. 
Kan købes via www.Millarco.dk Se musefælde Giljotti Vnr. 91606. 
Man skal købe 10 ad gangen, men naboerne er sikkert også interesseret. 
 
Efter generalforsamlingen fik de fremmødte serveret smørrebrød. 
 
 
 
____________________________   __________________________ 
Referent Anette Stæhr    Dirigent Børge V. Rasmussen 


