
26 Marts 1998

Grun de jer foren in gen STORHØJ

tyN  arf

Ind kal del se til 

Ek straordinær 
gen er al for sam ling

tirs dag den 24. marts 1998 kl. 19.30
i sog ne hu set, Mår slet

.14
Som be slut tet på den or di nære gen eral for sam ling den 25. fe bru ar

1998, skal der af hol des en eks tra or di nær gen eral for sam ling, hvor det
skal be slut tes. om kom mu nen skal stå for istand sæt tel sen af koak net tet, 
el ler om vi skal gøre det selv. Vi skal be slut te, hvor dan de op spare de
mid ler i fore nin gen skal an ven des i for bin del se med kloak ren o verin -
gen.

Der ud sen des snarest ud dy ben de ma teri a le om kon se kven ser ne af de
for skel li ge mo del ler.

Læs re fera tet af gen eral for sam lin gen den 25. fe bru ar 
på de føl gen de si der.
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Re fe rat af

Grund ejer for enin gens
ge ne ral for sam ling
den 25. fe bru ar 1998

Dags or den

1. Valg af di ri gent.
2. Af læg gel se af for man dens 

be ret ning, her un der stil ling ta gen 
til over dra gel se af klo ak net samt 
be tin gel ser her for.

3. Af læg gel se af regn skab.
4. Valg af be sty rel ses med lem mer 

og sup ple an ter.
Jens Brik Lau rid sen og 
Pal le Eli Jen sen gen op stil ler.

5. Valg af re vi sor.
6. Even tu elt,

her un der drøf tel se af for enin gens
frem tid ef ter evt. over dra gel se af
klo ak net (sid ste for plig tel se).

.1

Re fe rat:

Ad pkt. 1.
Jør gen Svær ke Æ5 blev fore slå et og valgt
som di ri gent. Svær ke kon sta te re de, at ge -
ne ral for sam lin gen var lov ligt ind kaldt, og
at dags or de nen var i over ens stem mel se
med ved tæg ter ne.

.2Der var 32 frem mød te par cel hus eje re
og 2 fuld mag ter.

Ad pkt. 2.
For man dens be ret ning be skrev i kor te
træk to sto re ar bejds op ga ver: vand til førs -
len og vand af led nin gen, som hav de op ta -
get be sty rel sen i 1997.

.3Vand til førs len fra Mår slet Vand værk
(MV) er som be kendt nu en kends ger ning. 
Det fæl les pro jekt som Hør ret Vand værk
(HV) og Stor høj Grund ejer for ening (SG)

har ved rø ren de til slut nin gen til MV, er ved
at nær me sig en af slut ning. Pro jek tets
bud get ken des ikke end nu, men der vil
nok kom me en lil le ef ter reg ning. 

.4Sam ar bej det med HV for lø ber i en god
ånd, og der har ikke væ ret nog le pro ble -
mer.

.5Vand af led nin gen, som er den an den
sto re op ga ve på Hø jen, er straks lidt mere
spe get, som det frem gik af kom mu nens
gen nem gang (umid del bart for ud for ge -
ne ral for sam lin gen). Det kan kon sta te res,
at der er tale om en stor ud gift, ca. 1,2
mill.kr., for delt på 66 par cel ler (ca.
19.000,- kr. pr. par cel). End vi de re er der
en ræk ke spørgs mål, der skal ta ges stil ling
til:·

· Vil vi over drage kloak net tet til 
kom mu nen?·

· Hvilke fi nan sier ings mu lighe der 
er der?

· In de frysn ing af beløb, ban klån
m.m.?·

· Hvor dan skal udgif terne for de les?·
Hvor skal ans varet for ud bedrin gerne 
af kloak net tet ligge? 
A: hos kom mu nen, el ler B: hos SG

.6For man den øn ske de dis se em ner de -
bat te ret og ger ne af kla ret her un der dags -
or de nens punkt 2.

.7Der var et spørgs mål fra Steen Mik kel -
sen S26 ved rø ren de det øko no mi ske mel -
lem væ ren de med HV. Sva ret var, at be -
sty rel sen ikke hav de kun net fin de til stræk -
ke li ge facts, der kun ne be ret ti ge et egent -
ligt an greb. End vi de re har be sty rel sen pri -
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o ri te ret pro jekt Mår slet Vand hø je re end
en lang va rig “krig” med HV. 

De bat:
Stil ling ta gen til over dra gel se
af klo ak net
Der var en god og kon struk tiv de bat ved -
rø ren de oven stå en de em ner, men der var
også enig hed om, at der skul le ned sæt tes
et hur tig tar bej den de ud valg, som skul le
ana ly se re de man ge op lys nin ger og spørgs -
mål, der var op stå et på mø det.

.8De bat ten kred se de me get om, hvor vidt
kom mu nen el ler SG skul le have an sva ret
for ud bed rin gen af klo ak net tet. Ho ved år -
sa gen her til er, at hvis kom mu nen skal
have an sva ret, sker af reg nin gen pr. par cel
ef ter an tal kva drat me ter grund (det er lov -
mæs sigt be stemt). Det te vil give ca. 10- 12 
par cel ler en for holds vis stor mer ud gift.
Det te prob lem kun ne lø ses ved, at SG
(f.eks. sty ret af de sto re par cel ler) selv på -
ta ger sig an sva ret for istand sæt tel sen af
klo ak net tet. SG vil så ef ter føl gen de af reg -
ne med det sam me ge byr over for alle par -
cel ler.

Føl gen de kon kre te punk ter blev der ta get
stil ling til un der de bat ten:

1. Kan ge ne ral for sam lin gen ved ta ge
no get ved rø ren de klo ak net tet i dag?
Ja det kan den. Det frem går af ind -
kal del sen, at der skal ta ges stil ling til
for hold ved rø ren de over dra gel se af
klo ak net tet. End vi de re står der i
ved tæg ter ne, at be sty rel sen el ler ge -
ne ral for sam lin gen ved sim pelt fler tal 
er be slut nings dyg tig.

2. Vil vi over dra ge klo ak net tet til kom -
mu nen?
Ved af stem ning blev det ved ta get at
over dra ge net tet til kom mu nen: 
Ja: 32
Nej: 1
Blank: 1

3. Hvil ke fi nan si e rings mu lig he der er
der?
In de frys ning af beløbet, op ta gel se af 
bank lån m.m. Ved den vej le den de
af stem ning blev det til ken de gi vet, at 
man ikke kunne tage hen syn til pen -
si o ni sters mu lig hed for in de frys ning
af beløbet, ho ved sa ge ligt for di det
er en dår lig for ret ning; det er bil li ge -
re at låne i ban ken.

 4. Hvor dan skal ud gif ter ne for de les?
Der blev fore ta get en vej le den de af -
stem ning:
So li da risk (pr. par cel): 24
In di vi du el pr. m2 grund:  2
Blank:  8

5. Hvor skal an sva ret for ud bed rin ger -
ne af klo ak net tet lig ge? 
A: hos kom mu nen: 21
B: hos SG: 12
Blank:  1

Det ned sat te ud valg skal af kla re for hol de -
ne ved rø ren de: ·

· Grun de jer foren in gens mu lighed for at 
fore tage en for par cel lerne soli darisk
be taling af kloak net tet un der fo -
rudsæt ning af, at det er kom mu nen,
som har ans varet for is tandsæt tel sen
af vores van daf lednings net. 

Det te ar bej de skal til pas ses ind kal -
del sen af en eks tra or di nær ge ne ral -
for sam ling om kring den 1. april
1998.

Det hur tig tar bej den de ud valg kom til at
be stå af:

Aage Jør gen sen B2
Hen rik Munk Eb be sen K10
An ders Fær ge mand Høy er B11
Samt be sty rel sen

Kom mu nens TV- in spek ti on af Stor højs
klo ak net kan gen nem ses hos be sty rel sens
med lem mer.
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Ad pkt. 3.
Regn ska bet blev frem lagt og god kendt.

Ad pkt. 4.
Be sty rel se:

.9Jens Brik Lau rid sen og Pal le Eli Jen sen
blev gen valgt. Hen rik Munk Eb be sen blev 
ny valgt.

Ad pkt. 5.
Sup ple an ter:

.101. sup. Carl G. L. Cro ne og 2. sup. 
Kaj Ve ster gaard Niel sen blev gen valgt.

Ad pkt. 6.
Gas sen var på det te tids punkt ved at gå af

bal lo nen, og ef ter at for man den var ble vet

gen valgt til be sty rel sen, uag tet, at han var

på to i let be søg, var der sta dig væk fle re in -

te res san te em ner:

· Hvad med en fæl les fest med Hør ret
Vandværks med lemmer?

Be sty rel sen fik frie tøj ler!

· Hvad med at sam menlægge de to
Storhøjforen in ger?

Be sty rel sen ar bej der vi de re med 
ide en.

.11

.12
NB! 

Der er valg til Mår slet Vand værks be sty rel -
se tors dag den 19. marts 1998 kl. 19.30 i
Mår slet Bor ger hus. 

.13Ro bert Stens gaard S24 er vil lig til at op -
stil le som Stor høj- kan di dat. For at kun ne
stem me på Bob skal man møde op den
19. marts.


