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Landliggersammenslutningen 
i Halsnæs Kommune 

 
Referat fra delegeretmøde lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 10.00 på Ølsted kro. 
 
Fremmødte:15 deltagere heraf 13 stemmeberettigede. 
 
Formanden Kirsten Meleschko bød velkommen og indledte delegeretmødet med at citere 
Landliggersammenslutningens formål som er ”at fremme sager af fælles interesse for 
landliggere i Halsnæs Kommune”  
Deltagerne blev opfordret til at komme med tilbagemeldinger og input til forretnings-
udvalget således at vi kan leve op til formålet. 
 
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. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende 

regnskabsår. 
10. Eventuelt. 

 
1) Valg af dirigent.   
FU foreslår Hans Buur som vælges. Han berigtiger at indkaldelsen er rettidig udsendt. 
 
2) Beretning v/ formanden Kirsten Meleschko  
 
Diskussion: 
På forespørgsel om beretningen udsendes, oplyses det at beretning + referat fra 
delegeretmødet og det kriminalpræventive oplæg vil blive udsendt til alle formænd. Det vil 
derudover også blive lagt på hjemmesiden www.landliggersammenslutningen.org. 
 
Strandsegård v/ Aase Sommer efterspørger det, af kommunen, omtalte bionedbrydende 
materiale til skraldespandene.  
Som FU er orienteret har man opgivet dette, efter indførelse af den mere intensive tømning.  
 
Topsvinget v/ Børge Rasmussen oplyser at Produktionsskolen i Frederiksværk, er meget 
ivrige efter at hjælpe med oprettelse af hjemmesider og mener i øvrigt, at vi nemt vil kunne 
få de 2 uge-aviser til at optage relevante artikler/pressemeddelelser som f.eks. referat fra 
delegeretmødet (inklusiv oplæg?) 
 
Harevænget v/ Ulla Harss spørger til nyt om Nyvej. FU vil fortsat presse på med en etable-
ring af gang- og cykelsti. 
Hans Buur mente, at den omfattende rapport om forslag vedr. Nyvej ligger og samler støv, 
angiveligt pga. manglende økonomi.  
Auderød v/ Lilian Wagner Smitt forespørger om, hvor mange grundejerforeninger der er i 
kommunen?  

http://www.landliggersammenslutningen.org/
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Af sommerhusgrundejerforeninger er vi ikke kommet det nærmere siden sidste år. Vi kan 
ikke få det oplyst via kommunen. Vi opsporede 20 grundejerforeninger i den tidligere 
Hundested kommune, men det viste sig at være helårs-grundejerforeninger bortset fra 2, 
hvoraf den ene meldte sig ind i Landliggersammenslutningen. 
 
Auderød v/ Lilian Wagner Smitt spørger om der findes en oversigt over, hvor mange 
fastboende der er i sommerhus-grundejerforeningerne i Landliggersammenslutningen? De 
har selv opgjort det til 40 % i deres grundejerforening. 
 
Østergården v/ Elna Johannessen oplyster at de har 2 børnefamilier boende hele året. 
 
Egesvinget v/ Niels E. Lorenzen forespurgte om FU’s holdning til, sommerhuse kun til 
sommerhus brug? 
 
FU mener så afgjort at sommerhusene er til sommerhusbrug, men pensionister der opfylder 
lovens bestemmelser, har mulighed for helårsbeboelse. Ulovlig helårsbeboelse er det kun 
de enkelte foreninger der ved noget om. Men vi kan konstatere at Halsnæs kommune ikke 
er særlig aktive i disse sager. 
 
Under denne drøftelse fremkom en del undren over kommunens håndtering af den megen 
ulovlige beboelse i sommerhusene. 
 
FU er ikke bekendt med det samlede antal fastboende i sommerhusområderne. 
 
Topsvinget v/Børge Rasmussen oplyser, at Naturklagenævnet netop nu skal komme med 
sin afgørelse om Melbylejrens fremtid. Børge Rasmussen tror ikke længere på, at Liseleje 
Havn bliver til noget. 
 

Beretningen godkendes. 
 

3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt forslag om decharge 

v/ næstformand Egon Pedersen, da kasserer Peer Martin Larsen er på ferie. 
 
Egesvinget v/ Niels E Lorenzen fremfører, at kassebeholdningen er temmelig stor.  
 

Regnskabet godkendes. 
 
4) Behandling af indkomne forslag.  
Ingen forslag indkommet. 
 
5) Valg af medlemmer til forretningsudvalget (fremgår af side 2 på indkaldelsen) 

O.A.K. Nielsen, Jørgen Damm Pedersen, Margit Larsen og Kirsten Meleschko er på valg og 
er alle villige til genvalg. Derudover er der stadig 2 vakante pladser. 
 
Da absolut ingen melder sig er ovennævnte 4 genvalgt til Forretningsudvalget. 
 
6) Valg af sammenslutningens formand, som skal være medlem af forretningsudvalget. 

Kirsten Meleschko genvælges med taknemlighed og absolut flertal. 
 
7) Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget 
Bortset fra genvalg af Michael Sponholz er ingen villige til valg.  
 
Dirigenten Hans Buur slår fast, at FU stadig må have lov til at supplere sig, hvis de finder 
frem til et medlem, der er villig. 
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8) Valg af revisor og 1 revisorsuppleant 
Alle er yderst tilfredse med vores efterhånden mangeårige revisor Henry A. Chabert, som 
genvælges. Ingen melder sig som suppleant. 

 

9) Forslag til budget samt fastlæggelse af kontingent for regnskabsåret 2012/2013 (vedlagt)  
Igen forelagt af næstformand Egon Pedersen 
 
Kirsten Meleschko forklarer, at kontingentet blev sat op i budget 2010-11, for at dække de 
faktiske udgifter til div. vedr. mødeafholdelse og den forhøjede porto. FU har drøftet en 
nedsættelse af kontingentet, men da vi også ønsker at optimere hjemmesiden og evt. 
igangsætte andre tiltag, vil en evt. nedsættelse af kontingentet først komme på tale ved 
næste års delegeretmøde. 
 
Hans Buur indrømmede, at det var ham der var fadder til forhøjelsen til 15 kr. årligt og at 
det blev godkendt dengang. Gør ligeledes opmærksom på, at formuen har været helt oppe 
på 60.000 kr. og nu er nede på under 34.000 kr. 
 
Egesvinget v/ Niels E. Lorenzen forklarer, at hans grundejerforening klarede en lignende 
situation med et år uden kontingentopkrævning. 
 

Kontingentet på 15 kr. pr. medlem godtages endnu engang. 
 

Eventuelt: 
Ulla Harss, GF Harevænget, putter sorte plastikposer i skraldespanden så hun undgår en 
meget beskidt skraldespand det lugter dog lidt stadigvæk. 
 
Aase Sommer, GF Stransegård, spørger om man må flytte rundt på stenene for at kyst-
sikre ved Vossevang Kro?  
 
O.A.K. Nielsen FU svarer, at man ikke må ændre noget på stranden. 
 
Anette Stæhr GF Arrenæs forklarer om gamle kort med angivelse af stier, som en 
landmand har adopteret og gør ophævelser over, hvis man går i hans skel. 
 
O.A.K. Nielsen FU indrømmer, at det er sejt at komme igennem med klager til 
Naturstyrelsen og de er svære at komme i forbindelse med. O.A.K. Nielsen foreslår at man 
kontakter Jacob Lausen i kommunen. 
 
Kirsten Meleschko gør opmærksom på at det netop er sådanne problemstillinger FU er 
interesseret i at blive orienteret om. 
 
Stine Holm i kommunen roses af nogle som et venligt og hjælpsomt menneske.  
 
O.A.K. Nielsen oplyser, at eventuelle klager over kommunen kan ske til Tilsynsrådet. 
 

Mødet slut kl. 12.20. Derefter frokost for 14 tilmeldte. 
 

Referent: Margit Larsen, sekretær 

 
Dirigent: _________________ 
 Hans Buur 


