SK - indsigelse over referat fra JSG møde d. 1.10.2018
samt svar fra formanden til mødet d. 29.10.2018.

Sendt: 2. oktober 2018 12:39 fra Søren Kunst
Emne: SV: Referat fra JSG bestyrelsesmøde d.1.10.2018 (Indsigelse, forslag til førstkommende JSG B-møde
og mødedatoer)
Kære Bestyrelse
Der gøres indsigelse mod JSG referat udsendt 1. oktober 2018 i nedenstående mail.
Det er ikke korrekt, at der under punkt 47. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA MØDET D.
28.8.2018 og 1.10.2018 skrives ”Godkendt og underskrevet på mødet.” Undertegnede har ikke
underskrevet og godkendt referatet, jeg forlanger det fremgår korrekt af referatets punkt 47.
Svar fra formanden
Det er korrekt. Det er derfor ændret til følgende:
”Bestyrelsen besluttede i enighed d. 28.8.2018, at referatet skulle skrives på selve mødet, og at
godkendelse skulle ske efter hvert punkt. På dette møde - d. 1.10.2018 – skete der en godkendelse efter
hvert punkt gennem hele dagsordenen. Efterfølgende ønskede SK alligevel ikke at underskrive
referatet. Referatet er underskrevet af EB, PH, MH og LF.”

BAGGRUND FOR MANGLENDE GODKENDELSE:
Det blev meddelt af undertegnede på B-mødet, at jeg ikke ønsker at underskrive referatet før jeg får
mulighed for at kommentere punkt 48. C, som jeg opfatter er et direkte angreb på mig/min person. Punkt
48. C fremgik ikke af dagsordenen. Teksten (som refereret i punkt 48. C) blev på papir udleveret på Bmødet, og jeg blev på B-mødet nægtet at kommentere teksten. Man forsøger de facto at forhindre mine
synspunkter kommer til udtalelse og bliver refereret. Det er ikke acceptabelt.
Svar fra formanden
Formanden har opsamlet de frustrationer, der er opstået i bestyrelsen - ikke på grund af din person –
men på grund af din adfærd. Det er samlet i en meddelelse under formandens meddelelser og er ikke til
diskussion.
I punkt 51. FÆLLESAREALER/PH. er der ikke refereret, at jeg ønskede relevante myndigheders tilladelse var
indhentet til ”JSG foretager en renovering af den sydlige grund. Og roser fjernes fra den nordlige grund.”,
før sådanne arbejder igangsættes. Begge grunde er omfattet af en international Natura 2000 beskyttelse.
Jeg kan ikke godkende mit forbehold ikke indføres i referat, da indgreb uden fornøden tilladelse kan være
ulovlig. Jeg ønsker at sikre mig det klart fremgår af referatet at jeg har taget nævnte forbehold, således jeg
ikke siden kan stilles ansvarlig for evt. ulovligheder ifm. nævnte arbejder.
Svar fra formanden
Det er korrekt, at begge fællesgrunde er omfattet af Natura 2000.

Aktiviteter i forbindelse med begrænsninger/ fjernelse af invasive arter sker aktuelt i samarbejde med
Solrød Kommune.
I øvrigt skete fjernelse af roser netop på fællesgrunden ved Strandtoften i din formandstid uden en
indhentet godkendelse!
I punkt 54. AD HOC OPGAVER, A. KYSTSIKRING. EB/LF er der ikke refereret andet end ”Møde i
kystudviklingsudvalget d. 27.9.2018.” Under punktet oplyste jeg resultatet af den afstemning der var blevet
afholdt af JS-kystsikring om kommunens anbefalede dige, 95,9 % ønsker ikke dette dige. Det er et dige som
et flertal af JSG’s bestyrelse er gået/går ind for, og det har JSG meddelt kommunen skriftligt. På den
baggrund spurgte jeg den øvrige bestyrelse hvad man ville foretage sig for at varetage JSG grundejere øst
for Strandvejens ønsker og interesser ifm. kystsikring. Svar på dette (fra formanden) stod i hvert fald mig
uforståeligt, og jeg spurgte om det betød JSG ikke ville foretage sig noget, eller hvad ville man specifikt
foretage sig. Jeg blev beskyldt for at drage konklusioner og kunne ikke få et klart svar på hvad JSG på
afstemningens baggrund ville foretage sig for at varetage JSG grundejere øst for Strandvejens ønsker og
interesser ifm. kystsikring. Derfor stillede jeg forslaget:
Forslag til beslutning: JSG kan ikke tilslutte sig anbefalede kystsikring i JSG’s område øst for
Strandvejen grundet berørte grundejeres afstemning om denne kystsikring, og JSG meddeler kommunen
dette skriftligt.
Den øvrige bestyrelse afviste at behandle forslaget, med den begrundelse at det ikke fremgik af dagsorden.
Ovenstående ønskes naturligvis at fremgå af referatet.
Svar fra formanden
I punktet var der kun en orientering om dato for kystsikringsmøde, da der afventes et referat samt en
oversigt over de opgaver, som grundejerforeningerne skal arbejde med. Det sættes på dagsordenen til
næste møde, hvilket også blev meddelt. Ingen bad om at få det skrevet ind i referatet.
Du stiller desuden et nyt forslag om kystsikring på selve mødet vel vidende, at den nyligt besluttede
forretningsorden i § 4 fastslår, at afgørelser kun kan træffes i sager, der er optaget i den udsendte
dagsorden, med mindre de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer beslutter at optage sagen på
dagsordenen. Du fik at vide af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, at du kunne fremsætte forslaget på
næste møde. Det har du gjort, og derfor er forslaget sat på dagsordenen.

Liselotte Frederiksen

