
                      Referat fra Trøjeløkke Grundejerforenings ordinære generalforsamling 2016 

 

1. Formanden indledte med at byde velkommen til de ca. 15 fremmødte. 

 

2. Som dirigent valgtes Lars Jepsen 

 

3. Formanden gennemgik bestyrelsens beretning, og kom blandt andet ind på Kalundborg Forsynings 

kommende separatkloakering, der formentlig også omfatter vores område. 

I 2015 foretog bestyrelsen en gennemgang af vores veje med henblik på nødvendige reparationer og 

vedligehold, og dette blev efterfølgende udført af foreningens faste entreprenør. 

En del grundejere er ikke opmærksomme på at de har pligt til at holde deres kantsten ren for ukrudt. 

Ukrudtet ødelægger asfalten og vi betaler jo selv for vedligeholdelsen.  

Der er blevet opsat 2 granitbænke og udført en ny trappe til udsigtsgrunden på Syrenbakken, hvor man 

kan nyde den flotte udsigt over fjorden, samt helt til Fyn og Sjællands Odde. 

Snerydning i vores område har i vinterens løb ikke givet nogen problemer. Vognmanden er omhyggelig 

med at rykke ud når der er behov for dette. 

 

En grundejer spurgte om der i forbindelse med separatkloakeringen vil være udgifter for vejfonden og 

for grundejerne individuelt. Hertil svarede bestyrelsen, at man selv hæfter for det kloakarbejde der skal 

udføres på egen grund. Vejfonden forventer at skulle bruge midler på ny asfaltbelægning på vore veje, 

når projektet engang er udført, og det er jo også årsagen til at vi har en opsparing. 

Separatkloakeringen har dog været undervejs i snart 20 år, så det er svært at vide nøjagtig hvornår det 

bliver og dermed også svært at vide præcis hvad det vil koste at få ny asfaltbelægning. 

 

Herefter blev beretningen godkendt. 

 

4. Kassereren gennemgik regnskabet for vejfonden, som viste overskud på kr. 99.290,46. Regnskabet blev 

godkendt. 

 

5. Kasseren gennemgik regnskabet for grundejerforeningen, som viste et overskud på kr. 363,42. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

6. Mikkel Pagh blev genvalgt til bestyrelsen. Arly Nexø ønskede ikke genvalg - han blev erstattet med Jesper 

Kleis Hansen.  

 

7. Lars Jepsen blev genvalgt som suppleant. 

 

8. Max Petersen blev genvalgt som revisor. 

 

9. Hr. Mogens Westergaard havde indsendt forslag om udjævning af bumpet (hulningen) ved krydset 

Bøgebakken/Granbakken, så det blev mindre voldsomt. Bestyrelsen kunne ikke bakke op om dette, da 

bumpet har en hastighedssænkende effekt, og krydset samtidig har dårlige oversigtsforhold. 

Forslaget blev herefter nedstemt. 

 

10. Sammen med forslaget havde Hr. Westergaard ytret ønske om renovering/udskiftning af vores vejskilte 

efter behov. Dette vil naturligvis blive udført snarest muligt. En grundejer nævnte at der er en del 

uvedkommende kørsel på vores private veje, bla. med skolevogne, og at man måske skulle overveje 

bedre skiltning. Der fremkom også ønske om en hjertestarter i kvarteret, samt om skilte med max. 

akseltryk for at undgå de tungeste køretøjer der forårsager skader på vejene. 

 

Arly Nexø blev takket for hans mangeårige indsats i bestyrelsen, og den afgående formand afsluttede 

herefter generalforsamlingen. 

 


