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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 19. september 2015 kl. 10 på Ølsted Kro 
 
Temaet for indledning til årets delegeretmøde var  
 
”Kommunens planer for og pleje af grønne arealer, der ligger i eller ved sommerhusområderne” 
 
OAK Nielsen introducerede Jakob Lausen, fra Team Natur & Miljø i Kommunen. 
 
Vi fik en fin gennemgang af plejestrategien for: 

a. Natura 2000 områder, natur af europæisk betydning 
b. Fredede arealer med biologisk værdi 
c. Kommunalt ejede fortidsminder 

 
Desuden var der gode råd om, hvorledes vi burde holde vore private naturarealer 
 
 

Stor tak til Jakob Lausen 
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Landliggersammenslutningens delegeretmøde 
Lørdag den 19. september 2015 på Ølsted Kro 

 
Til stede var 9 stemmeberettigede og 2 medfølgende gæster, inklusiv FU medlemmerne. 
 
Formanden Jørgen Damm Pedersen bød velkommen til årets delegeretmøde 2015. 
 
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: Ib Thyge Christensen blev valgt, og han berigtigede indkaldelsen 
 
2) Beretning  
Formanden Jørgen Damm Pedersen aflagde beretning. Beretningen vedhæftet dette referat. 
Se også www.landligger-halsnaes.dk 
Anette Stæhr orienterede om et møde afholdt af Kommunen vedrørende sommerhusejeres muligheder for 
at udleje deres huse. 
Se også www.halsnaes.dk/Kultur/Turismeguide/Sommerhusejermoede?p=1  
 
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. 
 

Regnskabet godkendt 
 

4) Behandling af indkomne forslag. 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
5) Valg af medlemmer til forretningsudvalget: 
Der var genvalg til  
O.A.K. Nielsen, Parcelforeningen ”Granhøjen” 
Jørgen Damm Pedersen, Melby-Områdets GF 
Anette Stæhr, GF Arrenæs 
Stadig en plads vakant p.g.a . manglende kandidater 

http://www.landligger-halsnaes.dk/
http://www.halsnaes.dk/Kultur/Turismeguide/Sommerhusejermoede?p=1
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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. 
P.g.a. manglende kadidater blev der ikke valgt suppleanter 
 
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 2015/16. 
Kassereren gennemgik budgettet og ønsket om uændret kontingent på 10 kr./år/medlem. 
 

Budgettet godkendt 
 

10) Eventuelt 
Delegeretmødet var i år fremrykket til september, for at opnå større fremmøde, men da indkaldelsen pr. 
mail ikke fungerede fuldt ud, er effekten heraf svær at se. Forretningsudvalget vil tage yderligere skridt i 
2016, for at få flere deltagere på delegeretmødet, samt flere medlemmer i sammenslutningen. 
 
 
Efter generalforsamlingen fik de fremmødte serveret smørrebrød. 
 
 
 
____________________________   __________________________ 
Referent Anette Stæhr    Dirigent Ib Thyge Christensen 

 
 

 


