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Referat fra delegeretmøde i Landliggersammenslutningen afholdt på 
Restaurant Carlslund Odense, onsdag den 25. November kl. 19.00 

 
Ad. 1  Valg af dirigent: Erik Dam Olsen, Dalbybugten 
 
Ad. 2 Godkendelse af referat fra delegeretmødet 2008: Godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad. 3 Svend Erik redegjorde for bestyrelsens arbejde med afsæt i de 2 Nyhedsbreve som er udsendt i 

år. 
Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder og 2 møder med Kerteminde Kommune. Kommunen 
opfordrer Landliggerudvalget til at samle alle sommerhusgrundejerforeninger i Kerteminde 
Kommune  

 
Ad. 4 Godkendelse af regnskab ved Jørgen Malling: Godkendt uden bemærkninger. Det skal dog 

nævnes at foreningens økonomi på delegeretmødet 2010 skal revideres.  
 
Ad. 5 Indkomne forslag: Der er ikke tilgået bestyrelsen forslag. Punktet blev brugt til input omk. 

foreningens fremtidig arbejde. Per Jepsen orienterede om undersøgelse af fremtidige muligheder 
for tilsyn med vandværker og pumpestationer gennem Kerteminde Forsyning - og evt. 
hjemmeside og opkrævning af vandafgifter og forbrug fra centralt hold. Der vil blive informeret om 
tiltaget gennem Nyhedsbrevet. 

 
 Eigil Aagård Bøgebjerg Strand opfordrer bestyrelsen til at arbejde med følgende fire punkter: 

• Hastighedsbegrænsning i sommerhusområderne 
• Bredbånd i sommerhusområderne  
• Kystsikring i forhold til EU direktiv  
• Varslingssystemer som forebyggelses mod indbrud 

 
 Bestyrelsen opfordrer til at de respektive foreninger melder ind på de af de fire emner som de har 

speciel interesse i. Bestyrelsen vil herefter tage stilling til, hvordan arbejdet kan igangsættes.  
 

 Hvis der er spørgsmål omkring kystsikring, kan Erik Heilmann Jørgensen fra Kystinspektoratet 
kontaktes. 

 
 Der er delte meninger omkring lyslederkabler til bredbånd. Er det ved at blive overhalet af trådløst 

bredbånd? 
Bestyrelsen tager en snak med NEF omkring fremtiden for  bredbånd. 
 
Der var stort flertal for, at bestyrelsen skriver til Kerteminde Forsyning omkring afhentning af de 
affaldsstativer der blev afleveret hos samtidige grundejere.   

  
Ad. 6 Valg til bestyrelsen. På valg er Steen Danielsen og Jørgen Malling. 
 Steen og Jørgen blev genvalgt uden modkandidater. 
 
Ad. 7  Nyt fra foreningerne: 

Bogensø v/ Villy: Der arbejdes på en løsning af et alternativ til Bogensøs ene boring. De har 
været til forhandling med Vandsam, men en ny bestyrelse skal arbejde videre med sagen. 
 
Langø Hoved v/Jonna Hansen: Kerteminde Kommune har gennem flere år stået for 
opkrævningen af forbrug og afgifter, med et honorar på 5%. Ordningen er opsagt med udgang af 
2010. Der er problemer med medlemmer som ikke vil betale til vejvedligeholdelse. Der er stadig 
problemer med adgangen til Langø Hoved. Palle opfordrede til, at der gennemføres et vejsyn 
med repræsentanter fra Kerteminde Kommune. 
 
Bøgebjerg Strand v/ Eigil Aagaard: Retssagen omkring prisen på leje af grundene versere stadig, 
og foreningen har brugt mange penge og tid på sagen. 
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Dalbybugten v/ Erik Dam Olsen: Der skal etableres yderligere 65 meter dige, til en pris på ca. 
200-250.000 kr. 
 
Madehøj v/Palle Jørgensen: Al information og kommunikation foregår fremover kun elektronisk. 
NEF har nedgravet lysleder til samtlige husstande. Der er kun 4 som har tilmeldt sig. 
 
Kerteminde Sommerby v/ Jørgen Malling: Der er godkendt en hævelse bebyggelsesprocenten til 
13% i Tekniskudvalg, med det er ikke endelig godkendt, da det krævet en ændring af lokalplanen. 
Denne ændring forventes på plads i 2010 eller senere. 
 
Fyns Hoved v/ Svend Erik G. Nielsen: Der påbegyndes et større træfældningsprojekt i området. 
Projektet afvikles i samarbejde med Hede Danmark. Foreningen har fået en ny hjemmeside som 
Svend Erik opfordrede til at besøge.  
 
Gabet v/Erik H. Jørgensen: Orienterede omkring arbejdet i hovedbestyrelsen i 
Fritidshusejerforeningens Landsforening der arbejdes på et elektronisk netværk som kan hjælpe 
de lokale foreninger i større opgaver som ex. Kyst-sikring. 
 

Ad. 8  Eventuelt: Til orientering meddelte repræsentant fra Dalbybugten,  at ejendomsskatten skal være 
betalt 1/1-2010, hvilket er tidligere end de foregående år.  

   
Svend Erik takkede for det store fremmøde og den gode og konstruktive dialog. 
 
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig på følgende vis: 
Formand Palle Jespersen, næstformand Svend Erik Grue Nielsen, kassere Jørgen Malling, 
sekretær Per Jepsen og Steen Danielsen. 
 
 
Ref. sendes til Torben Andersen Kerteminde Kommune og Ole Matzen Kerteminde Forsyning  
 

  
 
 Herunder nogle informationer som fremkom under mødet. 
 

Ib Ellegård fælder træer til en fornuftig pris 
Ib Ellegaard, Birkebjergvej 96, 5380 - Dalby   
Telefon:  20424389          
Mail:infobirkebjerg@ib-ellegaard.dk  
Web:http://www.ib-ellegaard.dk 

 
Brenderup Revision har specialiseret sig i administration af mindre Vandværker og foreninger  
Brenderup Revision, Fyllestedvej 23, 5464 Brenderup 
Tlf. 40 61 70 89 
Fax. 88 160 120 
SE-nr: 86 76 94 17 
E-mail: info@brrev.dk 
http://www.brrev.dk/Default.aspx 
 
Prøv at se Fynshoveds Grundejerforening 
Web: http://www.fynshovedgrund.dk/ 
 
Fritidshusejernes Landsforening 
http://www.mitsommerhus.com 
 
 
 
 
Vedhæftet Nyhedsbrev 2009 og revideret medlemsliste 


