
 
 
 

 
År 2008, søndag den 1. juni  fra kl. 10.00 til 11.20 afholdtes  

 
Ordinær generalforsamling for 2007 i Grundejerforeningen Bramsnæsvig 

 
i Sejlklubbens klubhus ved Nagels Rende 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
Dagsordenen var som i h. t. vedtægternes § 4 som følger : 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Aflæggelse af regnskab 
4. Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter. 
5. Valg af 2 revisorer. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Indkomne forslag. 
8. Eventuelt. 

 
Formanden, Anker Buurgaard Lionett, bød alle fremmødte hjertlig velkommen og en 
speciel varm velkomst til årets gæstetaler byrådsmedlem og medlem af Folketinget 
Flemming Damgaard Larsen, der i næsten tre kvarter efter at have takket for indbydelsen 
bl. a. omtalte : 
 
At den nye Lejre Kommune med 26.000 indbyggere var kommet til verden den 1/1-2007. 
Der var meget store problemer med byggesagsbehandlingen, som han bestemt ikke var 
stolt over. Kun Helsingør Kommune var langsommere. 
Der var ved at blive udarbejdet en vejsikkerhedsplan og han omtalte også de forskellige 
vejbelægningstyper. 
M. h. t. den kollektive trafik, d. v. s. busserne var det Movia, der nu kørte dem i stedet for 
det gamle H. T. Lejre kommunne bestemte nu selv alt og betalte alt. 
På det sociale og sundhedsmæssige samt ældreområdet og genoptræning var det 
ligeledes helt i kommunens regie og ligeså med vedligeholdelsestræning. 
På fritids- og kulturområdet var der for nylig blevet indviet et nyt kulturhus i Hvalsø. 
 
Allan Augsburg spurgte, hvornår vi hedder Roskilde ? Flemming Damgaard mente også 
at vi med tiden nok ville komme ind under Roskilde, men at det nok ville tage nogle år. 
 
Torkild Moustgaard omtalte at de nye skilte og chikanerne på Ejby Strandvej, gjorde 
det meget farligt for fodgængere og cyklister at færdes. Det var gæstetaleren enig i og han 
var heller ikke glad for indretningen. Allan Augsburg fremhævede at de også gjorde det 
meget besværligt, når der skulle ryddes for sne. 
I relation til kørsel af motorcykler og knallerter langs stranden opfordrede Damgaard til 
at man rettede skriftlig henvendelse til Udvalget for Teknik og Miljø, hvis formand er Jan 
Heine. Det nærmere praktiske kunne man se på kommunens hjemmeside. 
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Steen Skyggebjerg omtalte at Munkholmbroen, der nu var fælles med Holbæk Kommune, 
var sunket ca. 1 meter ved Langtvedkroen. 
 
Anker Buurgaard Lionett spurgte hvorfor der ikke var lavet en videreførsel af cykelstien 
fra Rye til Langtved ? Flemming Damgaard nævnte at vejen indtil for 1½ år siden var en 
amtsvej, og at der i øvrigt var blevet lavet mange cykelstier i amtstiden. Han understregede 
samtidig at der var blevet eksproprieret fra Ryegård og til Langtved og altså betalt for 
jorden, men også her skulle vi skrive og presse meget på overfor kommunen, hvis vi ville 
gøre os forhåbning om at der skete noget. Det samme gjalt i øvrigt også i relation til et 
færdigt projekt m. h. t. en rundkørsel ved OK-tanken. 
 
Til sidst omtalte gæstetaleren at enkeltrettede cykelstier var bedst fordi de var væsentlig 
sikrere end dobbeltrettede og kun var 50 % dyrere. 
 
 
Efter en kort pause gik man så over til den ordinære generalforsamling. 
 
Ad 1 Valg af dirigent 
 
J. C. Frank blev foreslået og énstemmigt valgt. Han indledte med at byde velkommen til 
Sejlklubben og til klubhuset og understregede, at så længe stråhytten bruges af Sejlklubben 
kunne G/F bruge klubhuset. I øvrigt kunne han med forsamlingens fulde tilslutning 
konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet og fuld beslutningsdygtig.  
 
Ad 2 Bestyrelsens beretning 
 
Beretningen blev leveret af formanden, der indledte med at konstatere, at der ikke var sket 
det store i det forgangne år. 
 
Muslingefiskeriet fortsatte på uændrede vilkår på trods af opfordringer til vand- og 
naturstyrelsen og til Region Sjælland om at få det stoppet, da vi er af den overbevisning, at 
det skader vandmiljøet. 
 
Vores lille fiskerhus er i fin stand og er fortsat udlejet til Sejlklubben, som passer det godt. 
 
Bladet er udkommet med nogle rigtig gode indlæg, og mange tak til de, som er kommet 
med dem. G/F Bigården, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmvænget får det også, og det 
bliver nu trykt i 800 eksemplarer. Kun G/F Ejby Strand Øst er ikke med. Hertil bemærkede 
Brezon, at formanden ikke var positiv, men at han ville forsøge at påvirke ham og den 
øvrige bestyrelse. 
Allan Augsburg er igen i år nået frem til et fantastisk godt resultat med bladet og 
formanden sagde ham tusind tak herfor. 
 
Situationen i relation til kystsikringen og stien (som er ejet af hver parcel) er desværre 
uændret og det er ikke nemt at gå på de store sten. Det positive er imidlertid at det heller 
ikke gør det nemt for knallerter og andre at køre der. Når der er storme forsvinder de små 
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sten ud i vandet, da der er områder på strækningen, hvor der ikke er 
store sten, der kan modstå bølgerne. 
 
Det er ikke et grundejerforenings anliggende, men alle opfordres til at vedligeholde 
grusvejene ned til Isefjorden – vandet – idet for mange huller i vejene øger risikoen for, at 
folk falder og kommer til skade. Bilerne kan heller ikke lide det og bliver i værste fald 
ødelagt, og så ser det pænt ud når vejene er i god stand og vedligeholdt. 
Overvej nøje om det er nødvendigt med et vejsyn ved kommunens foranstaltning, da det 
koster en masse tid og penge. Man kan jo ved fælles hjælp løse det sammen og resultatet 
vil i reglen blive bedre, hvis man selv gør noget ved det. Dette kan man bl. a. se på Niels 
Hansensvej, hvor der blot 2 uger efter den på kommunens foranstaltning udførte 
vedligeholdelse igen var de samme huller i vejen. 
 
Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål til formandens beretning. Det var der ikke og 
den var dermed enstemmigt godkent. 
 
Ad 3 Aflæggelse af regnskab 
 
Kassereren Torkild Moustgaard indledte med at konstatere at kontingentindtægten på kr. 
8.230 fremkom ved at der var 79 betalende medlemmer af kr. 100 og et fælleskontingent 
på 330 fra G/F Ejby Strand. Indtægten fra bladet var kommet meget fint op. De samlede 
indtægter var på 41.802,02 og med udgifter på 17.643,94 gav det et overskud på 
24.158,08. Formuen var på godt 114.000 pr. 31/12-2007. 
Også regnskabet blev énstemmigt godkendt. 
 
Ad 4 Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter og 
Ad 5 Valg af 2 revisorer 
 
 Formanden Anker Buurgaard Lionett blev genvalgt 
 Næstformanden Allan Augsburg   ikke på valg 
 Kasserer Torkild Moustgaard   ikke på valg 
 Hardy C Hansen    ikke på valg 
 Hardy Walther     blev genvalgt 
 Steen Skyggebjerg    blev genvalgt 
 Jette Klarskov Orloff   blev genvalgt 
 Boye Toft Hansen    blev genvalgt som suppleant 
 Mogens Duck Andersen   blev genvalgt som suppleant 
 Flemming Pelby    blev genvalgt 
 Anne Birk     blev genvalgt 
  
Bestyrelsen er herefter fortsat som følger : 
Formand Anker Buurgaard Lionett  Niels Hansensvej 9       4640 5962 / 2440 8713    
lionetts@mail.dk 
Næstformand Allan Augsburg    Ejby Havnevej 105       4640 5003    
a.s.augsburg@mail.tele.dk 
Kasserer Torkild Moustgaard        G. Børresensvej 12            4643 2063 / 2027 4825 
torkild@privat.tele.dk 
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Sekretær Hardy Walther     G. Børresensvej 10            4640 
6697 / 2246 2689 
w@lther.dk 
Hardy C. Hansen   Edv. Olsensvej 16  4640 5960 / 4646 2626 
hch@dkt.dk 
Steen Skyggebjerg             G. Børresensvej 21      4640  1240 /  4064 0772 
skyggebjerg@adr.dk 
Jette Klarskov Orloff      N. Klarskovvej 13       4640 5529 / 3886 6343 
jette.orloff@rysensteen.dk 
 
Ad 6. Fastsættelse af kontingent 
Det blev foreslået og énstemmigt vedtaget at kontingentet skal være uændret kr. 100,- . 
 
Ad 7. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag, så punktet blev forbigået. 
 
Ad 8. Eventuelt 
Henrik fra G B V 20A spurgte om man ikke skulle sponsorere noget og om man havde 
drøftet det i bestyrelsen. Det havde man ikke og Allan Augsburg understregede som han 
havde gjort mange gange gennem årene, at godt 100.000 kr. i formue ikke er særlig mange 
penge, hvis der til eksempel igen skulle føres en retssag. Kystsikringsagen havde som 
bekendt kostet kr. 70.000 i sin tid og det var efter at vi havde fået en del penge fra en 
bevilliget fri proces, hvad det ikke var praktisk muligt længere. 
 
Allan Augsburg omtalte at bladet var på 54 sider og han ville forsøge at det forbliver på 
det niveau. Billederne fandt han var dårlige og han mente at vi måtte finde en anden 
trykker. 
Han efterlyste samtidig hvem der ville skrive artikler og komme med nye ideer ? 
Han omtalte videre at han havde sørget for at foreningen havde skiftet bank fra Roskilde 
bank i Kirke-Hyllinge til Roskilde bank i Holbæk og fået renten op fra 4 % til 5 %. 
Duch Andersen spurgte hvordan man fanger folk der kørte på vandscooter ? Der blev 
svaret at man skulle filme dem eller tage video af dem. 
 
Da ingen ønskede yderligere drøftet takkede formanden, Anker Buurgaard Lionett, for 
mødet.        
 

Næste års ordinære generalforsamling bliver søndag den 7. juni 2009 . 
 
Som referent : 
Hardy Walther, den 22. juli 2008 
Ref.F:\61 G-F Bramsnæs Vig\61G-F B V indk & ref\61ref17 fra 01-06-08-2.doc 
 
PS ! Allan Augsburg har haft en lang samtale med direktøren for Roskilde Bank, Søren 
Kaare Andersen, der bekræftede at foreningens penge ikke på nogen måde er i fare ! 


