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Velkommen til
Generalforsamlingen

2018

1978                                  2018

Klitrosebugten
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Referat fra stiftende generalforsamling 1978

Første formand: 
Hans Larsen

Foreningens navn -
valg mellem: 

Vildrosebugten eller 
Klitrosebugten
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Grf. Tornerosebugten

Grf. Gyvelbugten

Velkommen til 9 nye medlemmer

Til salg den 1. maj: 1 hus og 2 grunde



CP

Møder

• 5 bestyrelsesmøder

• 2 i naturplejegruppen 

• Flere med entreprenørerne

• + det løse!

Årets aktiviteter i bestyrelsen
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Bestyrelsesarbejdet kan følges på hjemmesiden
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Stormen Ingolf  - 28. -29 oktober 2017

Desværre ligger skraldebøtterne efter stormen og flyder     … og fortæller, at der ikke er nogen i området!
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Status - møde 24. august

Gyvelbugten      Tornerosebugten
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Billeder fra arbejdsdagene

KLITROSEBUGTEN – BERETNING – MAJ 2018



KLITROSEBUGTEN – BERETNING – MAJ 2018 8

Maskinelt arbejde                                                                            Arbejdsdag samme sted

Naturpleje

Grubejern
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I 2017 mødte i alt 49 til arbejdsdagene

… der sluttes med en god frokost

Stor tak til alle for en flot indsats
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Igen i år afholdes arbejdsdage så vi sikrer, at

• Ny tilvækst bliver fjernet

• Ryddede områder vedligeholdes.

Resten af arbejdsopgaverne betaler vi os fra.

2018 arbejdsdage
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ibia har gravet!
Det er gået ud over veje og rabatter!

KLITROSEBUGTEN BERETNING MAJ 2018
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Træerne har flyttet vejen
De skal beskæres – eller udskiftes! 
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Beskæring -
Beskæring -
Beskæring !

Overvej at plante nyt 
– et stykke inde på 
grunden

Odsherred kommune skriver: 
Når dine hække, træer og anden beplantning vokser ud over skel skal du beskære det.
Rabatten skal være fri for beplantning, så der er vigeplads for både gående og kørende trafik. 
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Vejvedligeholdelse – efter Fibia - senere i 2018

Hullede veje
Den 11. vådeste sommer siden 1874.
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Skrænter   Vejsving    Fejning    Fibia
Overskydende jord skal fjernes!

Sørg for at vandet trækker væk. Samles 
vandet i siderne, så grav en rende så det 
kan løbe væk
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2016 og 2017 lover kommunen at de 
sætter et nyt vejskilt op - den ? 

I 2018 tager man sig ikke af skilte i 
foreningsområder!

Vores lokale entreprenør Carsten 
Rasmussen har værktøjet til at rette 
op på skaden.  Tak for hjælpen!
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Føljeton siden 2012 –
Sikkerheden på Gnibenvej – Tydelig skiltning på max 50 km/t.

Svar dec.: 2017:
” … Jeg kan således ikke afvise, at der skal laves arbejde vedr. hastighedsdæmpende 
foranstaltninger på Gnibenvej.

Trafikteamet vil lægge dit ønske/forslag i ”puljen”, således at der kan ske en samlet prioritering af 
de indkomne ønsker. …”
Venlig hilsen
Michelle Bomark
Jurist
Trafikteamet
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Forebyg ved ..
• At lave en aftale med 

naboen om at kigge til 
huset.

• Gravér i værdigenstande

• Skilt med:

Der har været 4 indbrud denne vinter!
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7 og 11 meter

Metaldetektor - skelpæle

Byggelinjerne skal overholdes

Området vil ændre karakter,
hvis mange bor her
permanent!
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Råd ved køb eller salg

• Praktiske oplysninger

• Deklarationsbestemmelserne

• Mæglerinfo 

• Foreningsinfo
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Disse data er nødvendige for en forenings drift - og klassificeres som ikke-følsomme.
E-mail adresser udleveres ikke!

Som databehandler skal bestyrelsen have overblik over, hvilke personoplysninger vi 
behandler om medlemmerne, og hvad vi bruger oplysningerne til.

• Medlemsfortegnelsen på hjemmesiden (uden e-mailadresser).
• Nets

Den nye persondatalov – 25. maj 2018

Foreningen har et kartotek med navn, adresse, e-mail og telefonnummer
- og er derfor databehandler.
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Forslag til vedtægtsændringer

• Information/kommunikation foregår 
elektronisk

• Vedtægtsændringer besluttes på den 
ordinære generalforsamling.

§
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.Gå ikke ind … 
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Tilbud om -
Hjertestarter kursus på Odden

Meld dig til i dag eller e-mail!
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Ulf Bern Jensen har stadig konsultation på Søndervangsvej 8, 
men flytter – efter sigende - til aktivitetshuset i august.



   27

Post 
• eftersendes ikke længere 
• ingen eftersendelseskuverter
• ingen opbevaring af post

Det kan give problemer i ferieperioder.


Direkte adresseret post udbringes stadig!

Post Danmarks løsning: 
• giv dine afsendere besked, eller 
• få din nabo til at tømme din postkasse, i den periode du er bortrejst.
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Hermed er beretningen for 2018 afsluttet
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Det reviderede regnskab for 2017 
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Forslag til budget og kontingent 2019
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Klitrosebugten

Velkommen til den
Ekstraordinære Generalforsamling

2018



KLITROSEBUGTEN BERETNING MAJ 2018 34



KLITROSEBUGTEN BERETNING MAJ 2018 35



KLITROSEBUGTEN BERETNING MAJ 2018 36

Bestyrelsen ønsker alle 
en rigtig god sommer

Næste generalforsamling er 25. maj 2019 
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