
Årets er igen forløbet uden de store sværdslag, men dog med forandringer.

I bestyrelsen har vi skiftet kasserer. Tak til både den afgåede kasserer og den nye. Overdragelsen er forløbet 
fint, Carl Christian har ydet en stor hjælp ved indføring af en ny person i arbejdet og Elsebeth har gjort et stort 
arbejde med at få tingene til at fungere lige så smertefrit som under den ”gamle” kasserer.  Særlig tak skal du 
have for indsatsen ved overgang fra det tidligere velfungerende papirbaserede system til et lige så overskueligt 
system baseret på Netbank. Jeg er glad for, at du har sagt ja til at genopstille, så systemet kan komme helt på 
skinner. For at lette arbejdet for både kasserer og medlemmer, stiller bestyrelsen forslag om, at indkaldelse til 
generalforsamling og opkrævning af kontingent kan sendes pr. e-mail til de medlemmer, der ønsker det.

Som bebudet sidste på sidste års generalforsamling har vi været nødt til at skifte hjemmeside. Heldigvis er det 
lykkedes for os at finde en hjemmesideudbyder, som for en meget rimelig pris hoster hjemmesiden. Vi betaler 
ingen løbende afgifter til dem, blot en beskeden pris på 247 kr for etableringen. Vi besluttede i samme 
forbindelse at købe eget domæne, hvilket vil koste os 45 kr årligt, men denne beskedne udgift giver os så retten 
til domænet ”hoejgaarden.dk”. Vi har valgt at beholde vores gratis yahoo.mail, godt nok med en ret lang, men 
meget sigende adresse hoejgaardensgrundejerforening@yahoo.dk. Men vores hjemmeside indeholder en 
kontaktformular, så man også kan skrive til os direkte derfra. Hjemmesiden har siden etableringen haft 1005 
besøg, så den bruges da.

Vores medlemskab af 
SAMMENSLUTNINGEN AF GRUNDEJERFORENINGER I GL. SLAGELSE KOMMUNES STRANDAREALER
er stoppet, idet foreningen er blevet nedlagt ved en ekstraordinær generalforsamling 21. marts, fordi  den 
tilsyneladende ikke længere havde nogen funktion eller indflydelse i den nye storkommune. Lokalrådet 
(2sogne) har overtaget funktionen til en vis grad, men vores medlemskab af Fritidshusejernes Landsforening er 
nu det sted eneste sted, hvor vores interesser som fritidshusejere direkte bliver varetaget.

Vi regner med at få gavn af foreningen i en lidt overraskende ”sag”. Det viser sig, at vores vejarealer aldrig er 
blevet tilskødet grundejerforeningen. Vi er blevet kontaktet af Egon Bruun, søn af udstykkeren Reinholdt 
Bruun, som ønsker, at vi overtager det officielle ejerskab. Det kræver en del papirarbejde i forbindelse med 
skødeskrivning og tinglysning, og vi har kontaktet Landsforeningen, som har lovet at sætte os i forbindelse med 
en advokat, der kan klare dette til en rimelig pris. Årsagen til Egon Bruuns henvendelse var, at han i forbindelse 
med forberedelsen af den kommende kloakering var blevet kontaktet af Orbicon, da der skulle etableres en 
målebrønd for at undersøge forholdene i forbindelse med den kommende kloakering. Brønden skulle etableres 
på Havrevej, ud for nummer 4. Jeg blev efterfølgende kontaktet af Orbicon, som mente at der sandsynligvis 
skulle kloakeres også på Havrevej (og Højgårdsvej). Umiddelbart efter kunne jeg læse i et nyhedsbrev 25. marts 
fra SAMMENSLUTNINGEN, at der var kommet forslag til en ny spildevandsplan. Der var et forslag fra 
Slagelse kommune om, at vi alle skulle kloakeres. Høringsfrist 20. maj og borgermøde 9. maj i Stillingehallen. 
Teknik- og Miljøudvalget har 7. juni indstillet, at Byrådet godkender forslaget med enkelte fejlrettelser. Hvis 
(når?) forslaget godkendes, starter den endelige planlægning, og her vil vi som Grundejerforening måske kunne 
blive taget med på råd i det videre forløb.

Af de mere almindelige begivenheder i årets løb må vi jo nok nævne den langvarige vinter. Vores veje (som vi 
jo for øjeblikket slet ikke ejer) har klaret belastningen flot, tak til vores vejmand for en flot indsats. Fartskiltene 
er desværre endnu ikke kommet op, en kombination af dårligt vejr og almindelige travlhed. De ser ikke så godt 
ud, men når de kommer op igen, håber vi de klarer endnu en sæson. Vore opslagstavler og 
fartbegrænsningsskilte kunne trænge til en kærlig hånd, opslagstavlerne måske endda til nye, der er store nok til 
nutidens mange A4-ark. Skulle nogen grundejere være i stand til at yde en indsats for fællesskabet, skal 
foreningen nok finde økonomisk dækning til de nødvendige materialer. Containeren blev en uge forsinket, men 
alligevel en succes. Næste år har kasseren helt styr på proceduren, og containeren vil dukke op til sidste 
weekend i efterårsferien. 

Ud over dette er der taget kontakt med nabogrundejerforeningerne for et samarbejde, nu da den lokale 
sammenslutning er nedlagt.

Sommerfesten blev heller ikke afholdt i det forløbne år. Måske er tiden løbet fra denne form for socialt 
arrangement? Vi foreslår alligevel et beløb afsat på budgettet for det kommende år, så evt. initiativrige 
medlemmer har mulighed for at afholde en sammenkomst til glæde for os alle.

Til slut endnu engang tak for godt samarbejde i bestyrelsen og med vores revisorer.
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