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Kære Grundejer, 
 

NYHEDSBREV nr. 36 
 

 
Dette Nyhedsbrev har 6 punkter - og rigtigt mange gode links til fordybelse. 

 
1. Referat af Generalforsamling lørdagen den 5. maj 2018 

2. Indvielse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland  

3. YouSee Bredbånd via Fibernet 

4. Den nye Data Register Lov 

5. Nordkystens Fremtid – orienteringsmøde med tilmelding! 

6. Ekstraordinær Generalforsamling i Villingebæk Vandværk - 

vedtægtsændring 

1. Referat af Generalforsamling lørdagen den 5. maj 2018 
Det var igen i år en Generalforsamling i en meget positiv atmosfære og konstruktive 
bemærkninger og det vedhæftede referat med det underskrevne regnskab for 2017 og det 
reviderede budget for indeværende år og budgettet for 2019 blev godkendt. Vi har søgt om 
en forhåndsgodkendelse hos SKAT for, at medlemmer kan trække sin andel af renterne på 
asfalt lånet fra i den personlige skat (det første års rentefradrag/grundejer på det 10 årige 
annuitetslån beregner vi til lidt mere end kr. 400,- - den nøjagtige værdi kender vi først ved 
lånets udbetaling, hvor den faste rente fastsættes. 
 

2. Indvielse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland 
Her kommer så invitationen til lidt festivitas: 
https://www.visitnordsjaelland.dk/nordsjaelland/indvielse-af-nationalparken-kongernes-
nordsjaelland  
 
Program for den officielle åbning den 29. maj 2018 
Kl. 15-16: Ankomst for gæster. Oplev kongelige lydfortællinger i vandmøllen 
mens vi afventer Dronningens og Miljøministerens ankomst i karet. 
Kl. 16-16.30: Officiel åbning af nationalparken på klosterengen 
KL. 16.30-18: Folkefest med musik, mad, drikke, jagthundeshow, jagt for børn, 
rådyr på bål, pandekager, kogekaffe m.v. 
Klosteret og klosterkælderen holder åbent indtil kl. 18.00. 
 
Praktiske oplysninger: 
Parkering på P-plads ved Møllegården, indkørsel fra Frederiksværkvej. 
 
Husk at komme i god tid 
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3. YouSee Bredbånd via Fibernet 
Så har vi fået tilbagemelding fra YouSee – der kommer en (ikke på nuværende tidspunkt 
nærmere defineret) kampagne i begyndelsen af august på tilslutning til det fibernet for 
mange år siden det er lagt ind i vores vejnet - med super internet hastighed uden 
begrænsning af datamængde og mulighed for at tilslutte sig til YouSee’s TV løsninger. 
 
Det er oven i købet muligt at få fradrag i den personlige skat for arbejdsløn: 
http://www.haandvaerkerfradrag.dk/bredbaand-internet/fradrag-for-tilslutning-til-
bredbaand-internet.asp 
 
Den teknologiske udvikling ved brugen af internettet har en forrygende fart og selv med 
vores yderst fine mobil-dækning er begrænsningerne i data mængder ved at blive en 
udfordring for os med mobile bredbånd. Et par filmaftener med Netflix og et par dages 
besøg af børnebørn der følge med i ungdomsprogrammer på YouTube og diverse spil selv de 
mest imponerende datamængder brugt op. Fibernet og kabel-TV løsninger har ikke den 
begrænsning brug af data og så er hastigheden jo så høj at selv meget ”finmaskede fjernsyn 
kan afvikle film uden at hakke i det.  Det opfattes klart som positiv værdi at der er indlagt 
fibernet i sommerhuset ved udlejning og ved salg og ikke mindst når børn og unge 
mennesker kommer på besøg. 
 
Vi vender tilbage til YouSee’s tilbud, når vi ved mere. 
 

4. Den nye Data Register Lov 
Inspireret af Danske Vandværkers skabeloner 

(Kilde: http://www.risikoanalyser.dk/konsekvensanalyse-dpia.html) 

har vi udarbejdet vedhæftede materiale om dette emne.  Det er jo Grundejerforeningens 
arbejdspapirer og som sådan, så vil de være under løbende revision og opdatering.  Det kan 
føles, som papirarbejde og bureaukrati, men det er godt, at vi alle er opmærksomme på, at 
vore personlige date ikke kommer i de forkerte hænder og bliver misbrugt.  

 
5. Nordkystens Fremtid – orienteringsmøde med tilmelding! 
Der er indkaldt til et møde om det yderst vigtige kystsikrings emne : 
http://www.nordkystensfremtid.dk/media/13741010/invitation-og-tilmelding-til-info-moeder-om-kystbeskyttelse-i-juni.pdf 

som afholdes i Gilleleje Hallen 9. juni fra klokken 10 til 12 Tilmelding til: kmbyl@gribskov.dk 
senest 1. juni  
 

6. Ekstraordinær Generalforsamling i Villingebæk Vandværk - 

vedtægtsændring 
Nedenstående annonce vil blive trykt i Ugeposten 22/5-18. 
 
Ligesom hos vores Grundejerforening kan vedtægtsændringerne her vedtages med 
almindelig flertal blandt de fremmødte andelshavere, da ændringerne blev godkendt af et 
flertal på den ordinære Generalforsamling den 6/5-2018 
(https://www.villingevand.dk/Portals/125/PDF/Referater/Ref%20gen%202017-2018%20underskr.pdf?ver=2018-05-10-100251-177 ) 
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Her til sidst vil jeg lige minde om, at vi er virkelig mange, der sætter overordentligt stort pris 
på vore fælles Ordensregler, herunder også regler for stilleperioderne i tiderne 12-15 og 
efter kl 18 (fredage efter kl 19 og søn- og helligdage efter kl 12!). Professionelle håndværkere 
er naturligvis undtaget fra vores stille regler, men man kan jo bede dem om, at prøve at 
tilrettelægge arbejdet, så eventuel støj begrænses mest muligt.    
 
Mange hilsener og ønsker om en dejlig sommer. 
 
Kjell 

 
 
 
PS 1: Nyhedsbrevet er af aktualitetshensyn begrænset til kendsgerninger i videst mulige omfang og eventuelle vurderinger og fortolkninger 
står for min personlige regning.  
PS 2:  Nyhedsbrevene sendes ud til alle med modtagne mailadresser, som blind kopi, dvs. man kan kun se ens egen mailadresse, selvom 
den bliver sendt til rigtigt mange og derfor skulle vores adresseliste ikke umiddelbart kunne misbruges.  Husk at sende adresse/mail 
ændringer til fuglevangen@gmail.com - Nyhedsbrevet vil også efterfølgende kunne læses på fra vore hjemmeside www.fuglevangen.dk og 
på vores Facebook: fuglevangen@gmail.com 


