
Klyngehusenes Grundejerforening 
Formand Morten Veje Bastholm, Thorsvej 8, 4180 Sorø 

www.klyngehusene.dk 

  

1 

 

 
Referat af bestyrelsesmøde d. 21. juni 2021 kl. 19 hos Jette O-7 

 
Deltagere: Formand Morten, kasserer Jette, referent Maria, medlem Louise med på facetime.  
 
Afbud: Flemming 

 
1. Godkendelse af dagsorden:  

Dagsorden godkendt 
 

2. Godkendelse/underskrift af generalforsamlingsreferat:  
Jette tager kontakt til Tina og Kurt ift underskrift af referatet. Alle bestyrelsesmedlemmer har 
underskrevet.  
 

3. Græsslåning af kommunens del af fællesarealerne (aftaler med kommunen og med HedeDan-
mark): 
Morten kontakter Ditte fra kommunen med henblik på skriftlig aftale vedr. græsslåning således 
at vi kan lave en aftale med HedeDanmark.  

 
4. Status på henvendelsen til Vurderingsstyrelsen og kommunen: 

Vi får besked fra vurderingsstyrelsen så snart der er en afgørelse på sagen. Jette holder kontakt 
til kommunen.  

 
5. Status fra arbejdsgruppen vedr. ”Vild med vilje”: 

Intet nyt, afventer skitser fra arbejdsgruppen.  
Ved den ekstraordinære generalforsamling blev der fremsat et forslag til arbejdsgruppen om 
beplantning af vejrabatter mellem sti og vejbane.   

 
6. Generalforsamling 2021: 

Dato: 12.10.21 kl. 18:30 med sandwich. Generalforsamling starter kl. 19. 
Lokale: Jette har booket lokale.  
Valg: Louise og Flemming er på valg. 
Dagsorden: Se bilag ”køreplan”.  
Modtaget forslag: 

• Forslag om beplantning af brombær mellem T 12 og T26 ved stendige mod nord.  
• Bestyrelsen indhenter tilbud på græsslåning af øvrige kommunale arealer end oven-

nævnte vejrabatter – i forlængelse af vedtagelsen på den ekstraordinær generalforsam-
ling.  
 

7. Økonomi: 
 
 
 
 
 
 

Grundejerforening - 2020/2021 

Dato Kt./Kasse Saldo 

16.06.21 Danske Bank forening 34.717,61 

16.06.21 Danske Bank - anden vedl. 156.264,29 

16.06.21 Kontant 0,00 

16.06.21 Saldo i alt 190.981,90 
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8. Midlertidig vedligeholdelse af det fredede stendige mod syd: 
Der gives tilladelse til at grundejerne der bor op ad stendiget mod syd midlertidigt vedligehol-
der stendiget (inden for rammerne lovgivningen og tilladelserne fra kommunen) indtil vedlige-
holdelsen kan indgå i plejeplanen.  https://klyngehusene.dk/stendiger/  
  

9. Opfølgning i forhold til referatet fra d. 11. maj: 
Nyt fra formand vedr. O-6: På baggrund af henvendelsen fra bestyrelsen er kommunen ved at 
lave en undersøgelse.   

 
10. Næste bestyrelsesmøde:  

31.08.2021 hos Louise.  
 

11. Evt.: 
Der er modtaget henvendelse vedr. nær-ved ulykke mellem gående og cyklist i høj fart på stien 
mellem Thorsvej og skolen. Grundejerforeningen ser ikke andre handlemuligheder end at 
grundejeren og andre der oplever lign. kan skrive til tip kommunen eller kontakte politiet.  
Der opfordres til at man udviser hensyn på stierne i området.  
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