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Grundejerforeningen Carlshøj´s historie 
 
Forhistorien 
 
Omkring 11.000 f. Kr. var den sidste is der havde dækket Danmark smeltet bort, og i Odsherred 
efterlod ismasserne det flotteste morænelandskab med store morænebakker både mod nord og mod 
syd.  
 
Efterhånden som klimaet blev varmere kom der buske og træer, og med det ankom mange dyr 
rensdyr, kronhjort, rådyr og vildsvin, og i vandet fisk og sæler. Der ankom også mange fugle som 
ryper, ænder og gæs. Dette gav gode muligheder for de første mennesker, som også kom til 
Odsherred, som levede her som jægere, som regel på steder, hvor dyrene kom for at drikke vand og 
hvor der samtidig kunne fanges fisk. Odsherred bød på mange muligheder. 
 
Der har levet mennesker i Odsherred lige fra jægerstenalderen gennem bondestenalderen til 
bronzealderen, jernalderen og frem til vor tid. Fra bondestenalderen findes mange gravhøje blandt 
andet ved Stenstrup den kendte dobbeltjættestue, Troldstuerne med over 2 m høje kamre. Fra 
bronzealderen er solvognen fra Trundholm Mose et af de fornemste fund fra den tid. Solvognen 
blev nedlagt i mosen ca. 1.400 f. Kr. i Trundholm Mose og blev pløjet op i 1902, den første gang 
mosen blev pløjet. Den tidligere havbugt gik 5 km ind i landet helt til Trundholm Mose. Gennem 
årtusinder er området fra Trundholm Mose til nuværende strandlinie fyldt op med sand og 
processen fortsætter som vi kan se det med indsøerne bag klitterne som langsomt fyldes op. 
 
Odsherred 
 
Odsherred er landskabet mellem Sejerø Bugt, Kattegat og Isefjorden. Jorden er blevet dyrket 
gennem mange århundrede og menneskene har ernæret sig ved landbrug og håndværk. Større ældre 
byer er Nykøbing Sjælland og Højby, som begge er fra 1200 tallet, som kirkerne blandt andet 
vidner om. Odsherred var længe kun forbundet med det øvrige Sjælland via den smalle tange ved 
Dragsholm, og langt op i 1800-t var egnen isoleret og tilbagestående. Med udtørringen af Siddinge 
Fjord og Lammefjorden (1874) fik landbruget og hele egnen nye muligheder, og jernbanen Holbæk-
Nykøbing Sjælland (åbnet 1899) ændrede transportforholdene helt.  
 
Sommerhusbebyggelse 
 
Egentlig sommerhusbebyggelse sker i hele landet fra 1950-erne. Her i Odsherred sker der en 
udstykning og bebyggelse med feriekolonier og sommerhuse langs alle kyststrækningerne både her 
ved Sejerøbugten og på Odden og ved Nykøbing Nordstrand og Rørvig, således at området i dag er 
det største sommerhusområde i landet med ca. 25.000 sommerhuse. 
 
Der var skov på store områder. På Golfvej var der skov set fra stranden helt til nr. 37, herfra var der 
marker op til Skovåsen. På grundene på Golfvej kan endnu ses nogle af de gamle nåletræer. En af 
de første veje der blev anlagt var Matolievej og Kristinevej. Her lå en jagthytte (Golfvej 49). Denne 
blev købt af Larsen i halvtredserne sammen med tilhørende jagtret. Adgang var fra Matolievej. Den 
første udstykning skete her idet arealet blev udstykket i 4 grunde som gik i arv til Larsens 4 børn. I 
1960/61 blev Golfvej anlagt og de resterende grunde blev udstykket.     
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Grundejerforeningens start 
 
I 1960/61 bliver matr. nr. 6g, Gudmindrup af Højby Sogn udstykket til 49 sommerhusgrunde ved 
grundsælgerens advokat B Richter, Nykøbing Sjælland. Der er i forbindelse med udstykningen 
anlagt en grusvej, Golfvej fra Skovåsen til Matolievej. I sælgers slutsedler står der, at køberne af 
grundene er forpligtet til at være medlem af en kommende grundejerforening. Derfor samles de 
første købere af grundene i 1962 for at stifte denne grundejerforening. Det første notat i de gamle  
arkiver er her gengivet ordret og med store bogstaver på navneord, som man brugte dengang: 
 
”På Foranledning af en Kreds af Grundejere på ”Carlshøj” Udstykningen, Matr. nr. 6g af Gudmindrup, 
Højby Sogn afholdtes i Efteråret 1962 et Møde med god Tilslutning i Danske Forsvarsbroderselskabs 
Lokaler, Gothersgade 137, Kbhvn. 
Mødets Formål var at stifte en Grundejerforening af Grundejere under ovennævnte Matr. 6 g. På Mødet 
drøftede man de Muligheder, der forelå for at få varetaget Interesserne gennem en af de eksisterende 
Grundejerforeninger, specielt m. H. t. Vejenes vedligeholdelse og enedes om, at man var henvist til eget 
initiativ i de fleste Retninger. Der blev derfor opnået Enighed om, at man var henvist til at starte en sådan 
grundejerforening, men fandt det hensigtsmæssigt, da der bl. a. ikke forelaa Lovudkast, at vælge en 
midlertidig bestyrelse, som skulle udarbejde Lovudkast, udsende disse til Medlemmernes godkendelse og 
senere indkalde til en stiftende Generalforsamling. Det konstateredes at man kunne regne med 100 % 
tilslutning til Foreningen, idet der i Sælgers Slutsedler fandtes en Bestemmelse om, at Køber forpligter sig til 
Medlemskab af en kommende Grundejerforening for Omraadet, og de på Mødet tilstedeværende, var enige 
om, at man skulle identificere sig med denne. 
Til at varetage de fælles Interesser, udarbejde Love o.s.v. valgte man en midlertidig Bestyrelse bestaaende 
af: Helge Rasmussen, Hougaard Hansen, A. Jacobsen og C.C. Aasted. Til Revisor valgtes J. Birch og B.G. 
Pedersen og som Suppleant til Bestyrelsen, Sv. E. Schultz Jensen.”  
 
I december 1962 udsendtes lovudkast til samtlige grundejere. Da en stor del af grundejerne skriftlig 
godkendte lovudkastet og indbetalte kontingentet, 25 kr.,  for 1. halvår 1963 indkaldte bestyrelsen 
til stiftende generalforsamling den 25. marts 1963 kl. 19.30 i Danske Forsvarsbroderselskabers  
Selskabslokaler, Gothersgade 137, København. Bestyrelsen stillede forslag om lovudkastets 
uændrede vedtagelse, dog at kontingentet ændres til 20 kr. halvårligt. Referatet fra foreningens 1. 
generalforsamling gengives nedenfor: 
 
”Generalforsamling, den 25/3 1963. 
Der var mødt et betydeligt Antal Medlemmer og Generalforsamlingen afholdtes som ventet i en 
overordentlig god Atmossfære af Endrægtighed og Velvilje. Der var ikke kommet Forslag til Lovændringer, 
men Bestyrelsen fremsatte Forslag om at ændre Kontingentet til 20. Kr. halvårligt, forfaldende 1/4 og 1/10, 
hvilket vedtoges. 
Der aflagdes Beretning om det Undersøgelsesarbejde der var foretaget vedrørende Vejene og disses 
Reparation, og Bestyrelsen oplyste, at man gennem E. Hougaard havde indhentet Pris fra den Vognmand, 
der oprindelig havde anlagt vore Veje, og i Forventning om Generalforsamlingens Godkendelse ogsaa 
accepteret dette. Yderligere, at man havde indhentet Oplysninger om Adgangsveje, disses Vedligeholdelse og 
Ejendomsforhold. Hougaard havde yderligere kontaktet Højby Kommune om Muligheder for Tilskud, men 
havde faaet oplyst, at saadan ikke kunne opnaas. Kassereren oplyste at 20 medlemmer havde betalt 1. 
kontingent, og der var flere, der benyttede Anledningen til at betale.  
I Betragtning af at den midlertidige Bestyrelse havde udformet Lovene med en vis Arbejdskontinuitet for Øje, 
indgik samme paa at fortsætte indtil næste Generalforsamling. 
Grundejerforeningen ”Carlshøj” Matr. nr. 6 g af Gudmindrup, Højby Sogn var dermed en Realitet med 
følgende Bestyrelse, der ved deres nedenanførte Underskrift bekræfter dette.” 
 

A. Jacobsen, Kasserer H. Rasmussen, Sekretær Henning Sørensen, Formand C.C. Aasted   
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Formålet med foreningen var beskrevet i §1 således: ”Foreningens formål er at varetage 
grundejernes interesser med særligt henblik på de private veje og disses vedligeholdelse.”  
 
De øvrige 9 paragraffer beskriver regler for valg af bestyrelse, generalforsamlinger med mere, stort 
set som vi kender det i dag. Vedtægterne er løbende blevet revideret, senest ved 
generalforsamlingen i 2009. Det bliver vejenes vedligeholdelse, som er nævnt i § 1, der bliver det 
stadig tilbagevendende emne, og som er den største udgift for foreningen igennem alle årene. 
 
Den næste generalforsamling holdes den 31. marts 1964. Denne gang holdes generalforsamlingen i 
Foreningen af 1860, Nørrevold 90-92. I indbydelsen til generalforsamlingen står for neden på siden: 
”P.S. vi synes, at alle fruerne skal komme med, så vi kan få et hyggeligt møde”. På denne 
generalforsamling beklagede formanden C.C.Aasted, at han var nødt til at trække sig tilbage på 
grund af private forhold, og han ønskede at sælge sin grund. På denne generalforsamling tilsluttede 
man sig kommunens renovationsordning, og der fremsattes forslag om at finde frem til en 
nummerering af Golfvej, hvilket ville være godt for postudbringning, som der stod i referatet. 
Nyvalgt formand blev Henning Sørensen. Referatet fra generalforsamlingen sluttede med:  
” Et Forslag om at lade Generalforsamlingen fremover afholdes i Højby eller Gudmindrup vakte 
ikke umiddelbart Glæde, da det ville indebære en vis Tvang til absolut på en given Dag at være 
deroppe, og da de fleste af Grundejerne har Bopæl i København henlagdes Forslaget indtil videre.”  
Der er tilsyneladende stadig få som har fået bygget et sommerhus på grunden i 1964. 
 
Medio maj 1964 holdes det første bestyrelsesmøde hos den nye formand Henning Sørensen på 
Golfvej nr. 12. Bestyrelsen beslutter sig på dette møde at melde sig ind i Sammenslutningen af 
Grundejerforeninger ved Sejerøbugten. Endvidere står der i referatet:” Golfvejens vedligeholdelse, 
der jo er foreningens hovedopgave, blev grundigt gennemdrøftet, og bestyrelsen vedtog, at man 
forsøgsvis ville indkøbe materialer til udbedring af de værste huller og prøve med medlemmernes 
hjælp selv at reparere vejen for på denne måde at spare på foreningens midler. Den efterhånden 
store trafik på Golfvej medfører ret store gener for vore medlemmer, da ikke alle trafikanter kører 
lige hensynsfuldt. Grundet dette vil man forespørge hos politiet, om det er muligt at indføre 
fartbegrænsning.” 
Det næste bestyrelsesmøde blev afholdt den 1.3.1965 hos kassereren Helge Rasmussen på Golfvej 
nr. 14. Her fastlægges den næste generalforsamling til at finde sted den 29.3.1965 i K.F.U.M., s 
lokaler i Rosenborggade. I referatet fra generalforsamlingen nævnes problemer med adgangsvejen 
ad Åsvejen, planerne om opsætning af vejskilte og numre på grundene. Det blev vedtaget, at 
henlægge kun 50 % af kontingentet til en vejfond mod tidligere 80 %.  
 
På bestyrelsesmødet den 14. februar 1966 meddeler formanden Henning Sørensen, at han må 
trække sig ved næste generalforsamling og bestyrelsesmedlem S. Schultz Jensen er parat til at stille 
op som formand. Dette valg sker så på generalforsamlingen den 21.3.1966. Helge Rasmussen 
fortsatte som kasserer. Formanden meddelte, at alle parceller nu var forsynet med numre, og der var 
opsat vejskilte i begge ender. Endvidere stod der i referatet: Med en ansøgning til politiet havde 
bestyrelsen fået tilladelse til indførelse af fartbegrænsning på Golfvej. Farten blev af politiet fastsat 
til 20 km”. Man var i bestyrelsen enige om, at Golfvej godt kunne klare et år mere uden reparation. 
Til gengæld har foreningen brugt 500 kr. til udbedring af Åsvejen.” Kassereren meddelte at 
kontingentet bliver betalt rettidigt. Efter forespørgsel fra medlem lovede bestyrelsen at tage sig af 
problemet med mosegrise. De omtalte vejskilte og 20 km skiltene står der endnu, dog er et 20 km 
skilt ved nr. 43 taget ned.  
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Efterhånden bliver der bygget flere og flere sommerhuse og det besluttes at holde 
generalforsamlingerne i området. Den første generalforsamling i området er den 7. maj 1967 og 
afholdes på Højby Hotel, Højby.  I 1967 blev kontingentet fastlagt uændret til 40 kr.  
 
I 1968 holdes generalforsamlingen ligeledes på Højby Hotel.  I 1969 blev generalforsamlingen for 
sidste gang holdt i København, igen i Forsvarsbrødrenes lokaler i Gothersgade. Der var her mødt 9 
medlemmer og 4 ægtefæller. 
 

 
 

Et billede fra halvfjerdserne midt på Golfvej med nyplantede træer. Ved udstykningens start var der kun træer på det 
sidste stykke af Golfvej fra nr. 35.  Bemærk elmasterne som blev taget ned for 15 år siden. 
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Vejenes vedligeholdelse. 
 
De første år var det ikke aftalt, hvem der skulle holde adgangsvejen Åsvejen, den vej som senere 
blev navngivet som Skovåsen. Brugerne af Skovåsen skulle enes om udgiften til at vedligeholde 
den. Det betød i en del år, at foreningen betalte til et vejlaug for at få holdt denne vej. I referatet fra 
1969 står der: ” Formanden oplyste herunder, at bestyrelsen havde vedtaget at udbedre Golfvej i 
lighed med tidligere år samt at rette henvendelse til ”Planetbyens Vejlaug”ved ……- om som 
tidligere år – at deltage i udgifterne ved udbedring af Åsvejen.”  
Udgiften til Åsvejen udgør i 1970 438,81 kr. og det stiger igennem de følgende år.  
På bestyrelsesmøde i 1972 tages en alvorlig diskussion om Åsvejens fremtid og vedligeholdelses 
betaling. I 1980 står der i en meddelelse til medlemmerne: ”Der søges etableret et vejlaug 
bestående af de omkringliggende grundejerforeninger, til forbedringer og vedligeholdelse af vejen i 
hele dens udstrækning fra Gudmindrup Strandvej til Ellinge Skovvej.”  
2 år efter, på bestyrelsesmødet den 17. april 1982 kan følgende læses i referatet: ”Åsvejen: Der har 
været aftalt et møde mellem de grundejerforeninger, der er med i vejlauget og fagforeningen, der 
administrerer udlejningsejendommene, men da sidstnævnte ikke mødte op, blev man enige om, at 
man ikke længere ville være med til at betale for vedligeholdelse af Åsvejen. Imidlertid blev der 
rejst protester imod denne afvisning, med trussel om evt. åstedsforretning, og i konsekvens heraf 
enedes de implicerede parter om en økonomisk fordeling for en omgående reparation af Åsvejen, 
hvilket er foretaget. ”Carlshøj” s part blev 750,- kr.” 
3 år efter, på generalforsamlingen i 1985 kan formanden meddele, at han ved et møde med 
vejingeniør i kommunen har fået oplyst, at grundejere hvis grunde ligger ud til Åsvejen (Skovåsen), 
skal holde vejen. På generalforsamlingen i 1987 står der følgende i referatet: 
Formanden bød velkommen og aflagde følgende beretning: 
Der har ikke været mange problemer, men af de mere tidskrævende har som sædvanligt været 
”istandsættelse af Skovåsen”. Der har gennem årene været problemer med vedligeholdelse af denne 
vejstrækning. Der har været foreslået forskellige løsninger – vejlaug m.m., men uden held. Anledningen til 
sagen startede i august 1985, hvor formanden for grundejerforeningen ”Tre Lyng” klagede til Trundholm 
Kommune over vejens beskaffenhed og bad kommunen medvirke til en istandsættelse af vejen. Formanden 
havde herefter et møde med kommunen, og det førte i første omgang til et udspil fra kommunens side, hvor 
man ikke berørte ”Skovåsen”, men en samlet løsning for området bestående af Golfvej, Danovej og 
Gyvelvej. Da dette udspil også fortalte noget om, hvilke priser det drejede sig om, hvis det skulle gøres som 
kommunen foreskrev, og da man tidligere har set resultatet af tidligere tiders mangel på samarbejde de 
implicerede parter imellem, arbejdede man i bestyrelsen på at få ændret udkastet til kendelsen, således at vi 
kun skal vedligeholde vores del af Skovåsen og naturligvis Golfvej. Dette godtog kommunen, således at der i 
dag ikke er nogen fælles forpligtelse til at holde vejene, men hver grundejerforening holder sit, og dette er 
uden tvivl den bedste og billigste løsning. Sagen er herefter henlagt i kommunen.” 
 
Og sådan er det herefter blevet administreret, vi holder den del af Skovåsen der ligger ud for vores 2 
grunde, Golfvej nr. 1 og 2. Grundejerforeningen for Gyvelager passer deres del og ”Tre Lyng” 
passer deres del. Først i de netop vedtagne vedtægter ved generalforsamlingen i 2009 blev det 
præciseret, hvad vores forening vedligeholder. 
 
Udgiften til vejenes vedligeholdelse er steget år efter år og har været den største udgiftspost for 
foreningen og udgør i dag ca. 10.000 kr. om året, altså over halvdelen af kontingentet. Ved 
generalforsamlingen i 2005 blev det på grund af de stigende udgifter til vejenes vedligeholdelse 
vedtaget, at lade kontingentet stige fra 600 kr. til 700 kr.(for 2 år). 
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Allerede året efter foreningens stiftelse blev det vedtaget som der står i referatet; ” forsøgsvis at 
indkøbe materialer til udbedring af de værste huller og prøve med medlemmernes hjælp selv at  
reparere vejen for på den måde at spare på foreningens midler.” Hvordan det gik vides ikke, men 
man holdt i hvert fald op med det, og der har ikke ligget grus på Golfvej til udlægning i hullerne af 
grundejerne siden da, sådan som man ser det praktiseret på mange andre veje i området. 
 
Efter generalforsamlingen i 2005 hvor kontingentforhøjelse blev vedtaget ville bestyrelsen igen 
prøve om foreningen kunne spare nogle penge med hjælp til udlægning af stabilt grus i hullerne. 
Der blev lagt stabilt grus passende steder på vejen, bestyrelsen skaffede huggeværktøjer til at hugge 
kanter op, pladevibrator til at komprimere gruset med og sendte oplæg til foreningens medlemmer 
om at komme med skovle og trillebøre lørdag den 2. juli 2005. Ca. 25 mødte op repræsenterende ca. 
20 grundejere. Efter færdigt arbejde var Skovåsen og Golfvej så flotte som de aldrig havde været 
før, var alle enige om, som havde deltaget. Det år blev udgiften til vejen på kun 5.094 kr.  
 

 
 

 
Fra vejreparationen på varm sommerdag den 2. juli 2005, vejsjakket tager en velfortjent pause. 
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På bestyrelsesmøde den 6. april 2010 forelægger formanden et tilbud fra NCC Roads om en effektiv 
udbedring af specielt Skovåsen. NCC har tilbudt at udføre opretningen med knust asfalt uden 
beregning såfremt NCC kan bruge sagen som reference. Det bliver vedtaget at få udført vor del af 
Skovåsen samt 25 meter ned af Golfvej for en pris på 45.000 inklusiv moms. Der gives 5 års garanti 
for holdbarhed. Arbejdet bliver udført tirsdag den 11. maj 2010 og samtidig bliver resten af Golfvej 
skrabet. 
 

 
 
Skovåsen efter sandwich overfladebehandlingen den 11. maj 2010 
 
I 2011 blev Golfvej udbedret effektivt med en skrabning og udlægning af et lag stabilt grus på hele 
vejen og den fremtrådte flot efter vinteren 2011/12.  
 
Spejle på Skovåsen 
 
Oversigtsforholdene har altid været dårlige ved udkørsel fra Golfvej til Skovåsen. I 2000 blev der 
sat spejl op på Skovåsen, så man kunne se ned af Skovåsen. Dette spejl blev imidlertid skydeskive 
og der blev sat et nyt spejl op i 2006, det kostede 3000 kr. Spejlet blev stjålet kort efter og siden har 
der ikke været spejl.  
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Vedtægterne 
 
De første vedtægter blev vedtaget på den første generalforsamling i 1963. 
 
Nye vedtægter bliver vedtaget på generalforsamlingen i 1969. Formålsparagraffen er stadig den 
samme. Hvor der tidligere stod, at ethvert medlem er forpligtet til at modtage valg, hvis medlemmet 
bringes i forslag, står der nu at ethvert medlem er valgbart. Kontingentets størrelse fremgår nu ikke 
af vedtægterne, og ordinær generalforsamling afholdes nu kun hvert andet år i de ulige årstal og 
inden 1. juni. I de lige år udsendes regnskab og en kort beretning. Der tilføjes en §11 der vedrører 
regler for ophævelse af foreningen. 
 
På generalforsamlingen i maj 1997 revideres vedtægterne igen. Formålsparagraffen § 1 ændres til: 
”Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesse som grundejere, med henblik på 
trivsel, vedligeholdelse af vejene, kontakt til kommune og andre instanser, ligesom vi igennem vort 
medlemskab i S.A.G.T. kan stå sammen mod eventuelle nye planer, som vil belaste vores dejlige 
rekreative område, samt selvfølgelig også at arbejde for forbedringer.” I øvrigt andre små rettelser. 
 
I 2009 har vi igen ændret vores formålsparagraf. Der står nu:  
 
”Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse som grundejere, udadtil som 
indadtil, herunder vedligeholdelse af Golfvej og det stykke af Skovåsen som ligger ud for Golfvej nr. 
1 og 2. Foreningen er tilsluttet SAGT (sammenslutningen af grundejerforeninger i Trundholm).” 
 
Ved valg til bestyrelsen er der tilføjet, at ægtefæller/samlever til medlemmer, kan vælges. I øvrigt er 
der sket en række sproglige rettelser og forenklinger. 
 
Ved generalforsamlingen i 2011 blev det diskuteret om foreningen havde nogen 
vedligeholdelsespligt af stikvejene, idet bestyrelsen havde fremsendt et forslag til tilpasning af 
vedtægterne med det formål at tydeliggøre den i 48 år gældende tilstand. Området bliver nu Golfvej 
1-49 og Danovej 1-5. Beboerne på Danovej bliver indmeldt i foreningen i 2010. 
 
§ 3 i vedtægterne blev vedtaget således: 
 
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse som grundejere, udadtil som 
indadtil, herunder vedligeholdelse af Golfvej og det stykke af Skovåsen, som ligger ud for nr.1 og 2. 
Vedligeholdelse af de tre stikveje påhviler ejerne af henholdsvis Danovej1-5, Golfvej 20 & 22 og 
Golfvej 21 & 23. Bestyrelsen vil yde tilskud til vedligeholdelse af stikvejene. Foreningen er tilsluttet 
SAGT (sammenslutning af grundejerforeninger i Trundholm).  
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Telefonboks på Golfvejen 
 
I vores historie om vor forening må der også være et afsnit om telefonboksen på vejen, som kun de  
grundejere, der har haft sommerhus i mere end 20 år, kan huske. Det er i dag lidt specielt at tænke 
på, at der har været en telefonboks på vejen, i dag hvor alle har en mobiltelefon. 
 
I 1971 udtrykker flere medlemmer ønsket om en telefonboks på vejen. Sekretæren Else Sørensen 
indhenter tilbud på oprettelse af en telefon og telefonboks fra KTAS. Boksen koster 256 kr. og 
mønttelefonen 1150 kr. Ved generalforsamlingen den 23. maj 1971 i Højby-Hallen (Højby Hotel 
under ombygning), bliver forslaget om en telefonboks vedtaget af 13 grundejere, 1 stemte imod. På 
bestyrelsesmødet den 12. maj 1973 berettes der, at telefon og boks er etableret, og den samlede 
udgift udgør 3.170,20 kr. De grundejere, der mødte til generalforsamlingen, får en nøgle til boksen. 
  

 
Fra rejsegildet i 1973. Telefonboksen blev opstillet i skellet mellem nr. 19 og 21 af grundejerforeningen. På billedet til 
venstre ses, næsten inde i telefonboksen, formand Henning Sørensen og hustru Else Sørensen   
 
Af regnskabet for 1974 fremgår det at der har været 1791,40 kr. i udgift for telefonboksen og 
mønttelefonen har givet en indtægt på 1491,00 kr., altså en begrænset udgift for denne service.  
 
I april 1988, 15 år efter opsætningen bliver telefonboksen taget op til drøftelse på bestyrelsesmøde, 
og det bliver vedtaget at bevare den. 3 år efter, ved indkaldelse til generalforsamlingen den 27. april 
1991 skriver bestyrelsen: 
” Telefonboks: Bestyrelsen har hidtil haft den opfattelse, at telefonboksen på Golfvej var en god service for 
Golfvejens beboere, dels i det daglige, dels i nødsituationer. Men der stilles nu krav om en ny møntautomat 
fra udgangen af 1992, hvilket vil fordyre den i forvejen dyre drift af mønttelefonen. I lyset af, at der nu er 
opstillet automattelefoner mange steder i området (den nærmeste er ved Strandgårdskøbmanden) og at 
mange beboere har telefon i sommerhuset, vil bestyrelsen have generalforsamlingens godkendelse af, fortsat 
at have mønttelefon på Golfvej. Hvis dette ønskes af medlemmerne, vil dette alene kræve en 
kontingentforhøjelse på 120 kr. pr. medlem (for 2 år).”   
 
Ved afstemning blev det vedtaget at droppe telefonboksen, som blev nedtaget ultimo 1992. 
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Fester i foreningen 
 
1972 10 års jubilæumsfest i Højby –Hallen, 3 stk smørrebrød + 1 øl + kaffe for 15.00 
 Der var 30 der deltog. 
 
1977 15 års jubilæumsfest Golfvej 12 hos formanden Henning Sørensen. 3 stk smørrebrød, 

2 snaps, 2 øl samt kaffe for 15 kr. pr person 
 
1982 20 års jubilæumsfest Golfvej 12 hos formanden Henning Sørensen. Velkomstdrink 

(kirr), sild hjemmelavet, 3 stk. smørrebrød købes,, ost smøres selv, 2 øl, 2 snaps, Irish 
Coffee. Bar til billige priser. 

 
1987 25 års jubilæumsfest i Stenstrup forsamlingshus. Frokostanretning incl. 4 genstande. 

Foreningen yder et tilskud på 100 kr. pr person, derfor pris kun 75 kr. 
 
1993 30 års jubilæumsfest i telt i formand Hans Aage Andersens have, Golfvej 5. 

Generalforsamling samme sted. 
 
1999 Generalforsamling og sommerfest i øsende regnvejr i telt i Margits have, Golfvej nr. 2 
 
2003 40 års jubilæumsfest i Irma bygningen. Generalforsamling samme sted. 
 
2013 50 års jubilæumsfest, maj måned 2013. 
 
 Se vedlagte indbydelse. 
  
 For 50 kr. inviteres til: 

• Velkomstdrink 
• Jubilæumsmiddag:   

3 slags fisk med tilbehør og grønne asparges 
Rejesalat med frisk ananas og chutney og dild 
Stegt marineret kalkunbryst med pasta salat 
Marineret svinekam med marinerede grøntsager 
Kold kartoffelsalat med tomat salat 
Landbrie med druer 
Rådhuspandekager med creme og likør 
Brød og smør 

• Kaffe og kage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

Formænd, kasserer og sekretærer fra 1963 – 2013. 
 
Formænd 1963-1964 C.C. Aasted 

1964-1966 Henning Sørensen 
1966-1967 Svend Erik Schultz Jensen 
1967-1977 Henning Sørensen 
1977-1979  Bjarne Van Mehren 
1979-1985 Henning Sørensen 
1985-1987 Hans Kristensen 
1987- 2005  Hans Aage Andersen 
2005-  Børge T. Jacobsen 

 
Vor formand Henning Sørensen var med ved grundejerforeningens start og var formand i 3 
perioder, i alt i 18 år. Hans Aage Andersen var ligeledes formand i 18 år i en sammenhængende 
periode. En fornem indsats af disse 2 personer.   
 
Kasserer 1963-1997 Helge Rasmussen 
 1997-2009 Carsten Nielsen 
 2009- Jørgen Elkjær 
 
Helge Rasmussen var kasserer for foreningen lige fra starten i 1963 til 1997, altså uafbrudt i 34 år, 
en imponerende indsats af Helge, som tidligt blev fastboende Golfvej nr. 12. Carsten Nielsen var 
kasserer i 12 år, også en flot indsats af Carsten 
 
Sekretærer 1963-1964 Henning Sørensen 
 1964-1977 Else Sørensen 
 1977-1985 Lizzie Rasmussen 
 1985-1987 Birthe Kristensen 
 1987-1991 Esben Ballegaard Nielsen 
 1991-1993 Pia Larsen 
 1993-1999 Leo Houmann 
 1999- Wolfgang Freitag 
 
Else Sørensen var sekretær for sin mand Henning i 13 år og Helges hustru Lizzie var sekretær i 8 år. 
En flot indsats af disse 2 ægtepar Else og Henning og Lizzie og Helge. Vi skylder dem stor tak for 
deres store indsats for vores forening. 
 
Nuværende bestyrelse: 
 
Formand:  Børge T. Jacobsen 
Kasserer:  Jørgen Elkjær 
Sekretær:   Wolfgang Freitag 
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Christensen 
Bestyrelsesmedlem:  Gert Sehard 
Bestyrelsessuppleant:  Johnny Dall  
Bestyrelsessuppleant: Jens-Erik Larsen 
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