År 2010 søndag den 6. juni fra kl. 10.00 til 11.45 afholdtes
Ordinær generalforsamling for 2009 i Grundejerforeningen Bramsnæsvig
i Sejlklubbens klubhus ved Nagels Rende
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagsordenen var som i h. t. vedtægternes § 4 som følger :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Aflæggelse af regnskab
Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter.
Valg af 2 revisorer.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Eventuelt.

Formanden, Allan Augsburg , takkede for det store fremmøde og bød alle fremmødte
hjertlig velkommen og en speciel varm velkomst til årets gæstetaler grev Johan Scheel,
Ryegård Land- og skovbrug.
Ad 1 Valg af dirigent
J. C. Frank blev foreslået og énstemmigt valgt. Han indledte med at byde velkommen til
Sejlklubben og til klubhuset. Han kunne med forsamlingens fulde tilslutning konstatere, at
generalforsamlingen var lovlig varslet og fuld beslutningsdygtig.
Han gav derefter ordet til Johan Scheel, der i 5 kvarter gav et meget, meget spændende
indlæg om hans godser og omegnen. Indlægget vil ikke bliver refereret i detailjer, men kun
i hovedtræk. Vil man høre det fulde indlæg må man møde op.
Han der var uddannet agronom og med HD i organisation var 6. generation i lige linie.
Sidst godset var blevet handlet i fri handel var i 1700-tallet. Hans og hans efterkommeres
vigtigste formål var at godset forblev i familiens eje.
Det man primært ernærede sig ved var ved salg af korn og træ, i hvilket forhold var
afhængig af priserne i hele verden.
På det administrative område var det blevet mere og mere tungt med årene, da der næsten
var kontrol med alt.
Man var ca. 10 medarbejdere, dog ved juletid yderligere ca. 50 medhjælpere.
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Man samarbejdede med en del andre landmænd og havde mange samarbejdspartnere. Man
ville gerne være mere udadvendt end man havde været tidligere.
Man havde flere driftsgrene eller profitcentre, hvoraf blev nævnt følgende :
1. Markbrug, hvor der høstes ca. 850 hektar, heraf en del for andre.
2. Skovbrug.
3. Arbejde for andre, både entreprenør- og håndværkerarbejder, og hvor mottoet var :
Det skal bare være i orden !
4. Udlejning af jagt.
5. Udlejning af huse.
6. Salg af oplevelser eller events. Der var mange naturinteresser og mange
færdselsinteresser. Til eksempel sælger man ikke et juletræ, men man sælger en
oplevelse.
 Derudover havde man
 Selskabslokaler på Trudsholm, der er fra 1551, fredet og i meget dårlig stand,
men ikke desto mindre havde man 20-30 romantiske arrangementer om året.
 Brandsprøjtehuset på Ryegård blev lejet ud til både private og firmaer.
 Klatreanlæg.
 Firhjulede biler til 4 personer eller firhjulede motorcykler.
 2 skovbørnehaver.
 Ligesom arealer blev lejet ud til filmsoptagelser.
 Der var 70 kæmpehøje.
 Årlig fåredag afholdes ikke mere.
Johan Scheel omtalte derefter mulighederne for anlæg af en golfbane eller rettere de
manglende muligheder fordi hans bedstefar i 1950´erne havde lavet landskabsfredning.
Hvad der skulle ske efter Langtved Færgekro var brændt ned var ikke afklaret endnu. Det
kunne – selv med en del forsikringspenge – ikke betale sig at opføre noget tilsvarende som
før. Man overvejde at opføre et eventbureau og forskelligt andet i tilknytning til en ny kro
for at det økonomisk kunne løbe rundt.
Man overvejede også en fælles markedsføring af Ryegård og Trudsholm Godser og havde
overvejet 3 slogans som Johan Scheel bad forsamlingen stemme om :
1. Med naturen som kullisse
der fik 22 stemmer
2. Med naturen i hånden
der fik 7 stemmer
3. Det skal bare være i orden
der fik 3-4 stemmer
6 markerede ikke. Nogle foreslog : Med naturen som baggrund !

Efter en kort pause gik man så over til den ordinære generalforsamling.
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Ad 2 Bestyrelsens beretning
Først en besked til de af vores medlemmer der sejler: Der er ikke skydning på Bredetved
fra d. 23/6 til d. 5/8. Derimod skydes der næsten hver dag i resten af juni måned!
Vi har haft et godt samarbejde med Lejre Kommune vedr. kyststrækningen mellem Nagels
Rende og havnen, og ikke mindst Bramsnæs Strand som er det nye navn for området for
sejlklubben, samt de badende gæster. Det har længe været forsømt.
Der bliver blandt andet tale om en bedre skiltning, - uden vi får en skilteskov! Vi skulle
dermed ikke alene få det pænere, men også undgå de trafikale problemer på stranden, såvel
som på vandet.
Vores odysse´ omkring muslingeskrabningen, har været hård og trist!
Som bekendt ville vi gerne have det BLÅ FLAG igen, og derfor bl.a. undersøge
muslingeskrabningens skadelige effekt, i lidet strømførende områder af Isefjorden!
Blandt andet med reference til lignende undersøgelser i Limfjorden, hvor man har lukket
områder med ringe gennemstrømning for skrabning.
Vi er nu på opslagstavlen, i videnskabsbutikken på Roskilde Universitet. Tavlen angiver
projektforslag, som de biologistuderende kan bruge som afgangsprojekt.
Ligeledes har vi fået en aftale med Roskilde Dykkerklub, om undervandsfilmning af
skrabefelter, lige efter skrabningen, samt igen nogle gange, med flere måneders interval.
Ved høringen på venstrebladet i 2007, fik vi tilsagn fra de 2 licenshavere af skrabningen
no. HO 32 (den grå) og KA 56 (den røde), om at komme med om bord, under en af deres
skrabninger.
Da vi spurgte i år, om deres tilbud stadig stod ved magt, sagde man ja. – Men efter vores
nærmere redegørelse, om undersøgelsens kvalitet, har den ene meddelt, at han forresten
slet ikke vil skrabe syd for Orø i år. Den anden har meddelt, at det nu er gydesæson, samt
han slet ikke ved, hvornår han starter igen.
For at belyse omfanget af skrabningen skal det oplyses, at der ifølge Danmarks
Fiskerioplysninger, skrabes omkring 2.000 tons muslinger i Isefjorden om året!
Vedrørende vand, har vort vandværk Ejby Strand Østre Vandværk, nu ringforbindelse til
Ejby Ny Vandværk, Grønhøj Vandværk og Ejby Strand Vandværk, hvilket er en god
sikring, såfremt et af dem render tør.
Et godt eksempel er, så sent som for nylig, hvor Dongs kabelnedgravning forårsagede, at
vort vandværk i en kortere periode, var uden strøm og dermed vand. - Vi fik bare vand fra
Grønhøj Vandværk, hvilket ingen mærkede noget til.
Vores vandværk vil i øvrigt løbende, udskifte de 6 km gamle jernvandrør med plast. Ideen
er, hver gang der er et ledningsbrud, ikke at reparere det pågældende sted, men udskifte
hele rørlængden, mellem stophanerne på begge sider af brudstedet. Nogen vil sikkert
spørge, hvorfor man ikke ordner det hele på en gang! Svaret er at det ville koste mange
gange vandværkets kapital, selv om den på nuværende tidspunkt er over 2.000.000,00 kr.
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Ligeledes vil vandværket etablere en ringforbindelse langs en større
del af Strandvejen, hvilket vil modvirke, at det hele går i sort, hvis et område periodisk skal
lukkes.
I fortsættelse af hvad der blev fortalt på sidste års generalforsamling, har vi nu som primus
motor, fået sammensluttet alle 6 grundejerforeninger omkring Bramsnæsvig i GFB
(Grundejerforeningernes Fællesrepræsentation ved Bramsnæsvig).
Der er tale om Bigården, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Ejby Strand Øst, Grønhøj og
Præstholmgårds Vænge.
Da kommunerne er blevet større, indeholder de flere grundejerforeninger, hvorved den
enkelte forening bliver mindre synlig og betydningsfuld.
Hvis en henvendelse til en offentlig, eller privat myndighed er af fælles interesse hos alle i
GFB, vil den blive underskrevet af samtlige formænd, med angivelse af deres
grundejerforening og derved give større slagkraft.
For Bramsnæsvigbladets vedkommende, som vi håber alle har fået, kan fortælles, at vi
stadig arbejder på at højne kvaliteten for såvel indhold som tryk og papir. Alle er
velkommen med interessante indlæg.
I år har vi som bekendt meddelt, at bladet fra 2011 kun uddeles til medlemmerne, hvilket
allerede har udløst et øget medlemstal.
Vores lille hus som lejes af sejlklubben, har fået nogle revner i nordsiden og puslaget
skaller i sydsiden. Ligeledes trænger det snart til mønning. Noget vi må se nærmere på!
Vores sæl har det godt. Vi fjernede den i starten af januar, da isen begyndte at dække
fjorden. Det var en klog beslutning. Isen væltede dens liggesten.
En entreprenør måtte ud med gravemaskinen for at få den på plads. Det krævede ikke alene
lavvande, men også kraftig afvaskning af maskinen bagefter for saltvand.
Nu er sælen på plads igen.
Dirigenten spurgte om der var spørgsmål eller bemærkninger til beretningen. Det var der
ikke og den blev énstemmigt godkendt.
Ad 3 Aflæggelse af regnskab
Kassereren Flemming Pelby indledte med at oplyse, at der er ca. 81 medlemmer.
De samlede indtægter var på 46.787,80 og med udgifter på 25.650,10 gav det et overskud
på 21.137,70. Formuen var på 162.875,93 pr. 31/12-2009.
Også regnskabet blev uden spørgsmål énstemmigt godkendt.
Ad 4 Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter og
Ad 5 Valg af 2 revisorer
Allan Augsburg

blev genvalgt som
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formand
Hardy Walther
Boye Toft Hansen
Steen Skyggebjerg
Jette Klarskov Orloff

ønskede ikke genvalg, i stedet blev
valgt som sekretær
blev genvalgt og konstitueret
næstformand
blev genvalgt

Mogens Duck Andersen
Hardy Walther

blev genvalgt som suppleant
blev nyvalgt som suppleant

Torkild Moustgaard
Anne Birk

blev genvalgt som revisor
blev genvalgt som revisor

Bestyrelsen er herefter som følger :
Formand Allan Augsburg
Ejby Havnevej 105
a.s.augsburg@mail.tele.dk
Næstformand Steen Skyggebjerg G. Børresensvej 21
sky@vektor.as
Kasserer Flemming Pelby
G. Børresensvej 9
flemming@pelby.dk
Sekretær Boye Toft Hansen
Olaf Kristiansensvej 7
boye.toft.hansen@dk.g4s.com
Anker B. Lionett
Niels Hansensvej 9
lionetts@mail.dk
Hardy C. Hansen
Edv. Olsensvej 16
hch@dkt.dk
Jette Klarskov Orloff
N. Klarskovvej 13
jette.orloff@rysensteen.dk

som

4640 5003
4640 1240 / 4064 0772
4640 5530 / 2974 0486
4640 5621 / 2343 4821
4640 5962 / 2440 8713
4640 5960 / 4646 2626
4640 5529 / 3886 6343

Ad 6. Fastsættelse af kontingent
Det blev foreslået og énstemmigt vedtaget at kontingentet skal være uændret kr. 100,- .
Ad 7. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag, så punktet blev forbigået.
Ad 8. Eventuelt
Jens Hansen G B V 24 oplyste, at Kort- og Matr.styrelsen har lagt gamle matr. kort på
internettet under IP-adressen :
KMSWWW3.KMS.DK/kort på nettet/Find.Matr.HTM
Da ingen ønskede yderligere drøftet takkede formanden, Allan Augsburg , igen for det fine
fremmøde og en speciel tak fik dirigenten.
Som referent :
Hardy Walther, den 14. juli 201Ref.C:\Documents and Settings\hardyw\Lokale
indstillinger\Temporary Internet Files\Content.IE5\W9Q78T2B\61ref21 fra 06-06-102.doc

