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Generalforsamling for 2015 i Grundejerforeningen Bramsnæsvig 

d. 26. juni 2016 kl. 10.00 i Bramsnæs Sejlklub på Nagels Rende. 

 
Referent: Jette K. Orloff 

 
 

Dagsorden er i h.t. vedtægternes §. 4.: 

1. Valg af dirigent.  

      Årets taler Knud Thomsen fra beredskabstjenesten.                                             

2.   Bestyrelsens Beretning.   

3. Aflæggelse af regnskab. Der udleveres under mødet. 

      4.   Valg af formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. På valg er: 

      Allan Skak Augsburg, Boye Toft Hansen, Jette Klarskov Orloff, Mogens            

      Duch Andersen og suppleant Peter Kærhus Sørensen. 

5. Valg af revisor. På valg er Torkild Moustgaard. 

Alle modtager genvalg med undtagelse af Allan Skak Augsburg. Bestyrelsen indstiller 

Jens Hansen valgt som ny formand.  

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Indkomne forslag.  

8. Eventuelt. 

 

 
 

Formanden Allan Augsburg bød velkommen til Grundejerforeningen Bramsnæsvigs 

generalforsamling for 2015, nr. 55, og ikke mindst til årets taler Knud Thomsen. 

 

Punkt 1. Valg af dirigent.  
Som dirigent valgtes Johannes Frank. 

 

Årets taler: Knud Thomsen fra beredskabstjenesten 
 

Knud Thomsen har været brandmand i Kirke Hyllinge i 35 år. Han havde tilbudt os at holde 

generalforsamlingen på brandstationen i Kirke Hyllinge. Desværre måtte vi af forskellige grunde 

takke nej, hvilket Knud Thomsen beklagede, da han gerne ville have benyttet lejligheden til at vise 

deres grej. 

Alle brandmænd er frivillige tilkaldebrandmænd, også indsatslederen, hvilket Knud Thomsen var i 

17 år. Aflønningen er et fast månedlig beløb på 571kr. For dette beløb står brandmanden til 

rådighed døgnet rundt. Han (og det er en ”han”) tilkaldes via radio, som han bærer på sig altid. 

Timelønnen for den faktiske arbejdstid er 169 kr. Nat og dag, hellig og søgn. Så aflønningen er ikke 

en motiverende faktor. 

Brandstationen i Kirke Hyllinge er ubemandet. Ved alarm kan i alt 18 mand tilkaldes. Alle får 

alarmen, og de skal være minimum 7 mand, når de rykker ud til brandalarm, hvilket skal ske inden 

for fem minutter. I brandbilens gps står adressen allerede. Inden for 15 minutter skal der være vand  
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på. Hvalsø, Holbæk og Kirke Hyllinge hjælper hinanden, hvis de enkeltvis ikke kan stille med 7 

mand. 

Beredskabstjenesten har også andre opgaver end brand. De rykker ud ved trafikulykker, 

tyverialarmer, hjælper hjemmehjælpen, hvis en borger f.eks. er faldet ud af sengen. I år har de haft 

70 udrykninger. 

Der foregår for tiden en vis rationalisering, sammenlægninger, hele administrationen er nu i 

Kalundborg. Hvalsø og Kirke Hyllinge har hver en beredskabsleder, som dækker begge stationer på 

skift en uge ad gangen. 

 

Derefter dialog om rekruttering, it -værktøjer, den manglende mulighed for tovejs kommunikation i 

brandmændenes tilkalderadioer, mandskabets personlige ansvar for trafiksikkerheden ved 

udrykninger. 

Til slut gentog Knud Thomsen sit tilbud om besigtigelse af brandstationen. 

Efter forsamlingens applaus takkede Allan Augsburg Knud Thomsen. 

 

Herefter genoptog vi generalforsamlingen, som Johannes Frank konstaterede var lovligt indkaldt. 

 

Punkt 2. Bestyrelsens beretning. 

 
Allan Augsburg forelagde bestyrelsens beretning, for sidste gang efter 45 års som formand. 

Grundejerforeningens hjertestarter er blevet forsikret og efterfølgende registreret. Starteren 

hænger som bekendt udvendigt på havnens toiletbygning. Dermed er der risiko for, at den kan at 

blive stjålet i den mere stille tid i vinterhalvhåret. Nypris er ca.25.000,00 kr. Som bekendt hænger 

hjertestarteren lige nu midlertidigt på vest siden af det ny fiskerhus nord for havnen.  

                                                                                                                                                                               

Grundejerforeningens Sæl har det forsat godt, også i denne vinter kunne den blive liggende i 

vandet.                              

Vores fiskerhus for små både samt grej er i god stand og bliver passet pænt. 

 

Grundejerforeningens var fødselshjælper for mange år siden for GFB (Grundejernes 

Fællesrepræsentation v. Bramsnæsvig), som tidligere bestod af 6 grundejerforeninger og Ejby 

Bylaug. I dag består GFB af 17 beboerforeninger, som det fremgår af adresselisten bag i 

Bramsnæsvigbladet. Efter bladet gik i trykken, kom den sidste forening med, nemlig Lindelunden, 

så vi GBF omfatter nu alle 18 foreninger. Dermed er samtlige beboere med adresse Ejby pr. Kirke 

Hyllinge repræsenteret ved formændene for deres beboerforening.  

 

GFB burde retteligen omdøbes til BFB (Beboernes Fællesrepræsentation v. Bramsnæsvig), da flere 

af foreningerne ikke er grundejerforeninger, men alle er en form for beboerforening. 

Medlemsskabet er gratis og en demokratisk rettighed. Alle disse beboere får bladet gratis, hvilket er 

Grundejerforeningen Bramsnæsvigs ydelse til ”Ejby, Vores Sted”. Ejby Bylaug udgiver ikke 

længere deres blad. Deres meddelelser vil i stedet stå i den første artikel i de fremtidige 

Bramsnæsvigblade. Sådan som det allerede er tilfældet i dette års blad. 
 

HVAD SKAL VI SÅ BRUGE ”BFB” TIL? 

I en tid, hvor kommunerne bliver større og større med flere foreninger til følge, har den enkelte 

forening mindre indflydelse. Men hvis en af vores 18 foreninger har en plan om at henvende sig til 

kommunen, regionen, folketinget politiet m.m., kan de meddele dette til de andre foreninger. De, 

der er interesseret, kan så være medunderskrivere. 

 For nogle år siden skrev GFB, som flere sikkert kan huske, en protest til politiet mod beslutningen 

om at nedlægge landpolitistationerne. Brevet blev underskrevet af alle 7 daværende medlemmer af  
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GFB. Politidirektør Anders Lindet, Roskilde, efterkom vores opfordring om at komme her som 

årets taler. Det var næppe sket, hvis vi ikke havde været så mange underskrivere. 

 

En henvendelse fra BFB underskrevet af alle 18 beboerforeningers formænd med angivelse af 

navnet på de pågældende foreninger vil have betydelig større vægt end en enkelt forenings 

henvendelse. 

 

Andre fordele ved fællesselskabet kunne være et fælles abonnement på havemænd, snerydning, 

vinduespudsning, vagttjeneste m.m.    

  

Uløste udfordringer 

 Det forløbne år efterlader nogle uløste udfordringer, som f.eks. forhandlingerne med Lejre 

Kommune omkring kyststrækningen mellem Havnen og Nagels Rende. Vi mener, Lejre Kommune 

har saboteret en løsning grundigt. Det samme gælder forhandlingerne om vejværnet på Ejby 

Havnevej. Måske kan BFB lægge et meget kraftigere pres på kommunen. 

 

Fremover 

Formanden mente, at det nu gælder om blive mere synlig. ikke blot gennem vores blad men også 

gennem alle de lokale aviser. 

Allan Augsburg afsluttede med at takke for de mange år, han har været formand. 

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

 

Punkt 3. Aflæggelse af regnskab. 

 

Kasseren Flemming Pelby forelagde regnskabet. Indtægter og udgifter er rimeligt stabile. 

Bladsalget giver overskud. Fiskerhuset har været billigt i vedligeholdelse i år. Huslejeindtægten den 

samme som sidste år. Stiger planmæssigt næste år, hvilket Sejlklubben gerne vil genforhandle. 

Regnskabet er godkendt af revisoren. 

 

Spørgsmål om antal medlemmer af foreningen (svar: 82) og om fiskerhusets værdi, der er sat til nul 

(svar: udnyttelsen er iflg. statutter stærkt begrænset). 

Disse spørgsmål gav anledning til en præsentationrunde. 

 

Punkt 4. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer. 
 

Den eneste, der ikke genopstillede var formanden. Bestyrelsens havde indstillet Jens Hansen, 

Gudrun Børresens Vej 24. 

 

Han præsenterede sig. Han er 67 år og går på pension til august. Derfor har han tid til at påtage sig 

hvervet som formand for grundejerforeningen. Han er økonom, har været økonomichef i plastfirma 

og i sin ungdom ansat i Københavns Kommune. Han er kommet her som dreng med sine forældre i 

deres sommerhus og har som voksen slået sig ned med helårsbolig. Han mener, det er en fordel, at 

foreningens formand er en fastligger. Det vil fremme forhandlinger med kommunen. Han forudså 

en større opgave i at opbygge et netværk, som det Allan Augsburg har etableret i sin lange 

formandsperiode. Desuden opridsede han planer for sit fremtidige virke, som formand. 

 

Hvis han altså blev valgt. Hvilket skete. 
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De øvrige fire medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt. 

 

 

Punkt 5.Valg af revisor. 
 

Thorvald Moustgaard blev genvalgt som revisor. 

 

Punkt 6. Fastsættelse af kontingent. 

 

Kontingent fortsat 150 kr. årlig. 

 

Punkt 7. Indkomne forslag. 

 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 
Punkt 8. Eventuelt. 

 
Der blev spurgt til Fiskerhusets anvendelse. Et medlem spurgte, om en eventuel vinterbaderklub 

kunne bruge det til påklædning m.m. En sådan klub er åbenbart under etablering i Ejby og omegn. 

Så længe det er udlejet til sejlklubben, er anden anvendelse ikke aktuel. Der blev i forsamlingen 

udtrykt modstridende meninger om sejlklubbens hensigter. 

En anden spurgte, hvad foreningens formue på over 300.000 kr. skulle bruges til. Allan Augsburg 

svarede, at det er en reserve til brug ved eventuelle retssager. 

 

Herefter fik Flemming Pelby ordet. Han takkede varmt Allan for hans lange tid som formand og 

overrakte ham mere håndgribelige beviser på foreningens taknemmelighed i form af et indgraveret 

bæger og et gavekort til to til en gourmet middag med vine og overnatning på Dragsholm Slot. Vi 

forventer, at han medbringer formandinden. Det var i hvert fald bestyrelsens intention som en 

beskeden modydelse for de talrige gange, hun har opvartet bestyrelsen. 

 

Herefter tak fra Allan og tak til dirigenten. Og afslutning af generalforsamlingen, Allans sidste som 

formand. 

 

Efter en mindre pause kom sild, røræg, purløg og brød på bordene. 

 
 

 


