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Kære medlemmer 

Det var en stor glæde at se så mange medlemmer til foreningens ekstraordinære generalfor-
samling den 20. november. Vi var ca. 100 deltagere, hvoraf 84 var stemmeberettigede inkl. 
19 fuldmagter. Beslutningen, der blev truffet, var med et stort flertal, hvilket betyder, at pro-
jektet vil blive iværksat. Mere herom følger. I øvrigt ligger indkaldelse til generalforsamlingen 
samt materialet og referatet på vores hjemmeside www.moellebroen.dk. 

Året 2022 har for bestyrelsen været et år, hvor vi har fået afklaret forskellige forhold i for-
eningen, bl.a. omkring ejerforholdet omkring stien fra Vestre Strandvej til vandet ved Peders-
mindevej, skraldespandsforholdet samt afgræsning på Tornholmen. 

Bestyrelsen har også modtaget forespørgsel om adgangsforholdene langs kysten i Møllebro-
ens område. Denne sag videresendte vi til Holbæk Kommune for at få en juridisk korrekt 
afklaring. 

Kommunens tilbagemelding lød således: 

”Naturbeskyttelseslovens § 22 sikrer, at man lovligt kan færdes langs stranden ”i den vegeta-
tionsfrie zone og det bagvedliggende, vegetationsdækkende areal, der er domineret af salt-
tålende planter”, og at denne adgang ikke må forhindres.  Det er kommunen, der håndhæver 
disse regler” 

I januar 2023 vil medlemmerne som sædvanlig modtage årets kontingentopkrævning, som 
også i 2023 er på kr. 1.200. Kontingentet er forfaldent den 1. februar 2023. Såfremt I allerede 
har tilmeldt jer Betalingsservice, vil betaling ske automatisk, ellers vil I modtage et girokort. 
Vi opfordrer alle til at tilmelde sig Betalingsservice, idet vil gøre det lettere for jer selv og 
være en besparelse for foreningen. 

Året 2022 nærmer sig sin afslutning, og vi ønsker alle medlemmer en rigtig god jul og et godt 
nytår.  Til de medlemmer, som holder nytårsaften i vores område, henstiller vi til, at forbud-
det mod at affyre fyrværkeri i hele Møllebroens område respekteres. 

 

God jul og godt nytår til alle 

Bestyrelsen 

  

http://www.moellebroen.dk/

