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Referat af ordinær generalforsamling d. 18. april 2015
kl. 10.00 i Odden Forsamlingshus.
Til stede: 29 medlemmer, 19 stemmeberettigede.
Fraværende med afbud: Minna Tanggaard, afgående 2. suppleant

Dagsorden

Ad 1 Valg af dirigent
Øjvind Wendel takkede for valget som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen,
ifølge vedtægterne, var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Dagsorden blev oplæst. Der var en rettelse til punkt 6d, da Bente Petersen ikke ønskede
genvalg. Derpå blev dagsorden godkendt.

Ad 2 Valg af to medlemmer til stemmeudvalg
Flemming Hee og Ivan Johansen blev valgt til stemmeudvalg.

Ad 3 Formandens beretning om foreningens virke
Formanden oplæste sin beretning. Beretningen ligger sidst i referatet og kan læses på
foreningens hjemmeside.

Til formandens beretning blev der spurgt, om bestyrelsen er bekendt med, hvem der har
anrettet skaderne i asfalten på Strandlystgårdsvej og har benyttet fællesarealet til
opbevaring af brændstof og materiel.
Svaret var, at bestyrelsen har brevvekslet med grundejeren, suppleret med et fyldigt
billedmateriale, som han har videregivet til entreprenøren. Grundejeren er gjort
opmærksom på § 8 i foreningens vedtægter. Ifølge de seneste oplysninger i sagen, vil
byggeriet være færdigt medio juni.

Der kom flere input til punktet:
§ Hvis man entrerer med en leverandør, SKAL man sikre, at forholdene er i orden.
§ Ved byggeri skal leverandøren gøres bekendt med vores vedtægter.
§ Hvis man ikke vil betale, kommer der en syns- og skønsmand ind over og sagerne

overgives til en jurist
§ Beboerne skal informeres om entreprenør-arbejde
§ Revnerne i asfalten skal lukkes med flydende asfalt

Som kommentar til indkøb af sten for at skåne udløbet på stranden, blev det påpeget, at
stenene i høfterne trænger til at blive løftet.



Et spørgsmål kom atter i år på banen: Da vores vej er en redningsvej, hvorfor betaler
kommunen så ikke for vedligeholdelsen? Skulle vi ikke prøve at ansøge den om et tilskud?

Beretningen blev derpå vedtaget.

Herefter redegjorde Jacob for hjemmesiden.
Den bliver lettere at bruge og hurtigere at opdatere. Man logger ind og registrerer sig med
sin e-mailadresse. Man har opbygget siden i flere lag, alt efter hvilket niveau, man er
bruger på.
Foreningen er oprettet på facebook, hvilket vil give bedre/hurtigere kommunikation og
også vil hjælpe nye medlemmer, som ønsker at vide mere om, hvad der sker i foreningen.
Der er problemer med at printe indkaldelse og regnskab ud fra hjemmesiden. Det bliver
ordnet.

Det blev diskuteret, hvorfor det skulle være nødvendigt med flere loggins på
medlemsniveau. Det blev taget til efterretning.

Dernæst gav Jacob info om det fælles formandsmøde fra Gnibens grundejerforeninger,
holdt 7. februar 2015. Der deltog 14 deltagere fra 8 grundejerforeninger.
»Efter foranledning af Strandlystgårds grundejerforening blev der indkaldt til fælles
grundejermøde for evaluering af interesse og muligheder for samarbejde mellem
grundejerforeningerne på Gniben. Mødet var første indledende møde af sin art. Mange
gav udtryk for, at det fælles møde i sig selv gav anledning til værdifuld udveksling af
informationer på tværs af grundejerforeningerne.
En workshop med idegenerering af arbejdsområder af fælles interesse blev sat i gang.
Hver grundejerforening blev bedt om at definere 3-4 områder, hvor man så en særlig
fordel af et fælles samarbejde. Disse ideer blev samlet i grupper af fælles karakter med
definering af overskrift for hver arbejdsgruppe. Med udgangspunkt i hver gruppes
idepunkter blev der herefter defineret en prioriteret top 3 liste over særlige indsatsområder,
den pågældende arbejdsgruppe skal adressere.

De definerede arbejdsgrupper og punkter er følgende:

INTERN KARAKTER:
§ Det gode naboskab: lokalt erhverv, støjregler
§ Naturgruppe: områdeforskønnelse, plejeplan, naturpleje
§ Kyst- og strandgruppe: udløb, kystsikring, højvandsdige
§ Vejgruppe: fælles vedligehold, fælles indkøb, fælles prisreduktion

EKSTERN KARAKTER:
§ Offentlig gruppe: indflydelse, repræsentation, fælles aftaler
§ Trafikgruppe: udkørsel, hastighed, oversigt



Grundejerforeningernes suverænitet og vedtægter skal fortsat respekteres under et fælles
samarbejde og dette skal i øvrigt betragtes som uforpligtende. Det overordnede formål
med samarbejdet er fælles værdiskabelse for grundejere på Gniben. Såfremt der viser sig
behov for en mere formel samarbejdsform, f.eks. i arbejdsgrupper med politisk
repræsentation, vil der særskilt blive taget stilling hertil i de enkelte arbejdsgrupper.«

Hvis du som medlem af Grundejerforeningen Strandlystgård har fattet interesse for et eller
flere af emnerne og ønsker at arbejde videre med disse, bedes du kontakte næstformand
Jacob Lundholm jacob.lundholm@gmail.com

Ad 4  Der var ingen ingen indkomne forslag fra medlemmerne

Ad 5  Fremlæggelse af regnskab for 2014 og budget for 2015
Det blev fremført, at sandet på stranden ventes at blive en fast årlig post.
Regnskabet og budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6 Valg af kasserer, to bestyrelsesmedlemmer, 1. og 2. suppleant
a. valg af kasserer. Majbrit Stokholm blev genvalgt med akklamation.
b. valg af bestyrelsesmedlem. Steen Hennig blev opstillet og modtog valg med
akklamation.
c. valg af bestyrelsesmedlem. Kirsten Jørgensen blev genvalgt med akklamation.
d. og e. valg af 1. og 2. suppleant. Da ingen interesserede meldte sig til posterne som
suppleanter, blev det – efter et kort summemøde – besluttet at køre uden. Ifølge
vedtægterne er det muligt. Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at finde og
indsætte to suppleanter.

Steen Hennig takkede for valget. SH ønsker især at intensivere kontakten med kommunen
mht. veje og i særdeleshed at gå i kødet på entreprenørerne i forbindelse med byggeri i
vores område.

Ad 7 Valg af bilagskontrollanter og suppleant
a.  valg af bilagskontrollant. Bente Wendel blev genvalgt med akklamation.
b.  valg af bilagskontrollant. Bent Andersen blev genvalgt med akklamation.
c.  valg af bilagskontrollant-suppleant. Kaj Johansen blev genvalgt med akklamation.

Ad 8 Eventuelt
Bestyrelsen må rundt og stemme dørklokker for at hverve suppleanter og deltagere
med gode ideer til et festudvalg, når foreningen i 2019 har 50 års jubilæum.
Hvis de rette ide-folk kommer til, bliver der måske ligefrem skruet en revy sammen?

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 12.15 i god ro og orden

Næste års generalforsamling finder sted d. 9. april 2016 kl. 10.00



FORMANDSBERETNING 2015

Jeg håber, at I alle har haft en god Påske.
Velkommen til den årlige generalforsamling, det har været et år med gode nye impulser fra
bestyrelsen.
Vi skal desværre sige farvel til et par dygtige personer i Jutta, Minna og Bente. Siden år
2009 har de været stærkt medvirkede til, at vores forening fungerer godt både økonomisk
og drifts-mæssigt.
En stor tak til dem.
Samtidig ønsker Kirsten af personlige årsager at trække sig fra sekretærarbejdet og
overgå til anden bestyrelsespost.

Udløb
Vi har i løbet af året fulgt vort nye udløb, som sidste efterår blev fyldt med tang – et
problem vi aldrig før har haft. Vi satte en hulplade ned foran højvandklappen, så den
kunne arbejde. Samtidig rykkede Lars Vesti rundt med stenene foran udløbet for at
forhindre tangen i at komme ind.
Tangen er et meget større problem længere inde i Sejerøbugten.
Bestyrelsen vil gerne have flere store sten ved udløbet, dem har vi sat penge af til, men
store sten er i høj kurs, så vi vil vente med at købe sten, til vi får et godt tilbud.

Dræn
Drænet er blevet skyllet igennem, som det plejer i lige år. Vi har stadig ikke fået repareret
bruddet på Vedelsvej 26, som ligger et meget vanskeligt sted lige ved et el-skab og under
træer og krat. Vi har forsøgt at få en entreprenør til at lave det, men han udeblev, så vi må
finde en anden.
Vandprøverne var lidt dårligere i 2014 end i 2013

Veje
Vejene er blevet vedligeholdt med støvbinding, grus og asfalt, og et par stikveje blev
repareret med nyt grus.
Jeg vil opfordre alle til at passe på vores veje – især asfaltvejen, da det efterhånden er
længe siden, asfalten blev lagt, og belægningen ikke er specielt tyk.
Vær opmærksom på tunge transporter og store arbejdsredskaber. Det er en bekostelig
udgift at udbedre vejen og vi bruger meget arbejde på at få erstattet skader.
Vi er en lille forening mod store firmaer – selvom det i sidste ende er grundejerens ansvar,
men meget ligger på et skøn!
I må gerne tage billeder som dokumentation, hvis I ser mystiske ting på foreningens
område.

Brandfare
Grenaffald må IKKE henlægges i skel, for de tørrer ud og skaber brandfare.

Fællesarealet
I vinterens løb har fællesarealet været brugt som opbevaringsplads for brændstof og
materiel. Dette er strengt forbudt ifølge miljølovgivningen! Som udgangspunkt skal
materialer holdes på egen grund.
Fællesarealet bliver passet af vores gartner og af frivillige til stor glæde for alle.



Sommerarrangement
Den 19. juli havde vi et dejligt morgen-arrangement på stranden, det skulle have fortsat
med grill om efterdagen / aften, men desværre holdt Olgas butik stor sommerfest med
levende musik.
I år har vi endnu ikke sat en dato på et arrangement, da vi gerne vil undgå sammenfald
med Olgas sommerfest.
De 40 ton sand, der var læsset af til sommer-festen, var en stor succes for både børn og
voksne.
Tak til alle, der hjalp med at fordele sandet på stranden og en tak til alle, der var med til at
gøre det til en god formiddag på stranden i det smukke vejr.

Festudvalg
Vi ser gerne, at nogle frivillige melder sig til et festudvalg til årets arrangement på stranden
og det er også nu, vi skal begynde at forberede foreningens 50 års jubilæum i 2019.

Mødeaktivitet
Bestyrelsen har deltaget i en del møder: SAGT (Sammenslutningen Af
Grundejerforeninger i Odsherred), SOL (Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere).
Referaterne ligger på deres respektive hjemmesider.

Vi har selv taget initiativ til et møde med formændene for grundejerforeningerne på
Gniben, for at se, hvilke fælles interesser vi har. Det første møde blev holdt i januar, næste
møde afholdes 24. juni, det vil Jacob komme nærmere ind på.

IT
Foreningen har købt nyt IT-udstyr og er i gang med at udvikle en ny hjemmeside, og
foreningen er nu på facebook.
Jeg vil gerne komme med et hjertesuk: Hvor meget skal foreningen investere i IT ?
Omkostningerne vil hele tiden øges med nye programmer, i gamle dage kunne man nøjes
med frimærker.
Dette var en indfaldsvinkel til at sige, at jeg selv har svært ved at følge med.
Derfor får bestyrelsen på et tidspunkt brug for nye medlemmer med god indsigt i de nye
former for styring af en bestyrelse.
Lad det blive de sidste ord, inden jeg vil lade debatten gå i gang.
En tak til min bestyrelse og til alle, der har hjulpet foreningen.

Teddy Glistrup

PS: Fuglekasser kan igen i år bestilles hos Leif Mortensen, Strandlystgårdsvej 27.
Bestillingen lægges i hans postkasse.
Træet er sponsoreret af tømrer Kim Bours


