
Grundejerforeningen  ”STRANDLYSTGÅRD”                                      juli 2007 
   (Kopi til sommerhuset!) 

             Til foreningens medlemmer. 
  

1. Vedlagte fremsendes til Dem, da De p.t. står noteret som medlem af foreningen.  
Såfremt De har afhændet Deres ejendom, bedes De skriftligt meddele den nye 

ejers navn og adresse til foreningens kasserer, jf. vedtægterne § 3 - samt til 

sekretæren. Flytning bedes ligeledes meddelt foreningens sekretær, skriftligt! 
 

 ./.     2.   Der vedlægges referat af generalforsamlingen lørdag d. 21. april 2007. 
  

3. Kontingentet for 2007 blev på generalforsamlingen fastsat uændret til:  500,- kr.  
pr. parcel.  Sidste betalingsfrist er:  d. 1. juni 2007! 

 

Efter valg/genvalg på generalforsamlingen er bestyrelsen følgende: 
 

Formand:  René Silword  48 26 86 91 

  Postmosen 48 

  3400 Hillerød 

Sommerhusadresse: Strandlystgårdsvej 29 26 23 16 24 
   o-O-o 

Næstformand: Teddy Glistrup  39 69 25 32 

  Firkløvervej 18 

  2400 København NV 

Sommerhusadresse: Skovbuen 3  59 32 71 69 
   o-O-o 

Kasserer:  Jørgen Olsen  46 13 84 75 

  Søndergade 12, Tune 
  4000 Roskilde 

Sommerhusadresse: Strandlystgårdsvej 2  59 36 30 13 
   o-O-o 

Sekretær:  Jan Thomsen  32 59 44 78 

  Polensgade 52, 2. tv. 

  2300 København S 

Sommerhusadresse: Strandlystgårdsvej 15 40 13 22 58 
   o-O-o 

Bestyrelsesmedlem: Jørn Bechgård  59 18 95 51 

  Ved Sportspladsen 10 

  4340 Tølløse 

Sommerhusadresse: Strandlystgårdsvej 18 41 40 95 51 
                           - o-O-o - 

1. suppleant: Flemming Hee  59 32 70 75 

  Strandlystgårdsvej 3  

4583 Sj. Odde   

Sommerhusadresse:              -            -  
   o-O-o 

2. suppleant: Kaj Johansen  48 79 71 19 

Humlehaven 18            

3200 Helsinge 

Sommerhusadresse: Strandlystgårdsvej 7           -      
 

Næste års generalforsamling finder sted: 

lørdag d. 26. april 2008 kl. 10.00 i Odden Forsamlingshus 
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Grundejerforeningen  ”STRANDLYSTGÅRD”                                      juli 2007 
 

Referat af 
ordinær generalforsamling 

lørdag d. 21. april 2007, kl. 10.00 i Odden Forsamlingshus  
 

 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af 2 medlemmer til stemmeudvalg 
3. Formandens beretning om foreningens virke 
4. Indkomne forslag fra medlemmerne 

Der er ikke indkommet forslag 

5. Forslag fra bestyrelsen 
Bilag vedrørende ”Vedtægter” er udsendt til alle medlemmer 

6. Fremlæggelse af regnskab 2006, budget 2007, kontingent 2007 og vederlag 2007 
Bilag er udsendt til alle medlemmer 

7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og –suppleant 
7.1 Valg af kasserer 

På valg er Jørgen Olsen, som er villig til genvalg 

7.2.1    Valg af bestyrelsesmedlem 

   På valg er Teddy Glistrup, som er villig til genvalg 

7.2.2.    Valg af bestyrelsesmedlem 
   På valg er Jørn Bechgård, som er villig til genvalg 

7.3.1    Valg af 1. suppleant 

På valg er Flemming Hee, som er villig til genvalg 

8.  Valg af revisorer og revisorsuppleant 
8.1.1 Valg af revisor. På valg er Walther Pedersen, som er villig til genvalg 

8.1.2 Valg af revisor. På valg er Bente Jørgensen, som er villig til genvalg 

8.2 Valg af revisorsuppleant. På valg er Erik Berg, som er villig til genvalg 

 

9. Eventuelt 
o  -  O  -  o 

 
Formanden, René Silword, åbnede generalforsamlingen  og bød de fremmødte 
medlemmer velkommen til et veldækket morgenbord på dette års ordinære 
generalforsamling, som blev overværet af 26 persone r – heraf 20 stemmeberettigede. 
 
Derefter gik formanden over til dagsordenen.     
 
 

      Ad 1  Bestyrelsen foreslog Walther Pedersen, som blev valgt. 
Walther Pedersen takkede for valget og konstaterede  herefter at generalforsamlingen 
var lovligt varslet og dermed gyldig og beslutnings dygtig. 
Dirigenten nævnte, at han først dagen før var bleve t forespurgt om at påtage sig hvervet, 
men at han havde sagt ja til at fungere som dirigen t, men at han undervejs på 
generalforsamlingen  ville gi´ sig selv ordet. 
 
Herefter blev dagsordenen læst op. 
 
 
 

Ad 2  Dirigenten udnævnte Majbrit Stokholm og Sigbr it Johansen til stemmeudvalg 
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 Ad 3  Formanden, René Silword, oplæste herefter sin  fyldige beretning: 

Grundejerforeningen har i det forgangne år arbejdet  med en revidering af vedtægterne. 
Dette har været gjort af flere grunde: kommunesamme nlægningen, informations-
teknologiens udvikling, fx oprettelse af hjemmeside , indførelse af Betalings Service 
samt sproglige tydeliggørelser. Det har været en st or opgave for sekretæren, da 
bestyrelsen har været vedtægterne igennem ad 3 omga nge. Bestyrelsen mener nu, at vi 
har et forslag til et sæt nye vedtægter, der er fre mtidssikret en rum tid. 
I foråret 2006 havde foreningen en aftale med vejma nden. Denne ”snød” os, da han var 
alvorligt syg. Til gengæld blev der leveret grus, o g foreningens havemand fyldte 
hullerne i grusvejen op. Til gengæld blev grusvejen  behandlet tidligt i efteråret. 
I efteråret besluttede bestyrelsen, at grusvejene s enest i uge 13 2007 skulle være ordnet 
med støvbinding inden pinse. 
Bestyrelsen har diskuteret asfaltering af den reste rende grusvej. Bestyrelsen er af den 
opfattelse, at det skal der ikke bruges penge på. D et vil blive uforholdsmæssigt dyrt at få 
etableret og ligeså i renovering når den tid kommer . I den forbindelse har bestyrelsen en 
opgave i at få repareret den eksisterende asfaltvej , især ved indkørslen til området. 
 
Bestyrelsen vil gerne slå et slag for at husejere u d til vejene forholder sig til ”Den lille 
grønne”, som beskriver hvordan vegetationen ud mod vejen skal beskæres. 
Flere steder har manglende beskæring medført at vej en har ændret linieføring til gene 
for ejere på den modsatte side af vejen. Manglende beskæring kan også være til stor 
gene for renovationsvognene og redningskøretøjer. 
 
Foreningen har gennemført en gennemspuling af dræns ystemet i efteråret 2006 som led 
i vedligeholdelsen. Hvert andet år gennemspules det . Det viste sig i løbet af vinteren at 
grundvandet alligevel kom til at stå højt. Udløbet nede ved stranden var på grund af 
vejrliget blevet delvis stoppet af stormen. Samtidi g kom der en henvendelse fra 
nabogrundejerforeningen om forhøjet vandstand, samt  at deres dræn ikke virkede på 
grund af forstoppelsen. Det skal i den forbindelse nævnes, at naboforeningen altid har 
været hægtet på vores drænsystem. 
Hoveddrænet blev derfor skyllet igennem og de to fo reninger delte regningen. 
Det har fået bestyrelsen til at overveje at lave et  fælles vedligeholdelsesprogram af 
drænene, og fordele udgifterne mellem de to forenin ger i forhold til antallet af parceller. 
Dette vil bestyrelsen arbejde videre med i det komm ende år. 
 
Stranden har ændret udseende i løbet af vinteren. P å grund af de storme der har været, 
er kysten til højre for vejen, når man kigger ud ov er vandet, blevet forstærket. Til venstre 
er der til gengæld taget en ordentlig bid af strand en. I den forbindelse har 
Grundejerforeningen ”15 q” lokaliseret i Grundejerf oreningen ”Strandlystgård” taget 
kontakt til formanden for et uformelt møde, om hvor dan vi kan sikre kysten i fremtiden. 
Bestyrelsen vil i det kommende år udarbejde et fors lag med udgangspunkt i det der blev 
snakket om på mødet med ”15 q”. De væsentligste ele menter i snakken var at 
kystsikringen skal foregå i fællesskab med ”15 q” –  også økonomisk, at der udarbejdes 
en helhedsplan, der blandt andet indeholder en vedl igeholdelse af høfderne – og at der 
sikres et areal langs stranden, hvor alle kan gå. 
 
Angående grundejerforeningens klager til amtet vedr ørende indhegningen på stranden, 
var der af amtet arrangeret en besigtigelse i maj m åned 2006, hvor formanden og 
næstformanden var tilstede sammen med de berørte lo dsejere. Disse 2 sager er næsten 
afsluttet. 
 
Herefter havde en del medlemmer spørgsmål og bemærk ninger til formanden. 
Her følger spørgsmål og svar i det omfang referente n kunne nå at skrive ned: 
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De fleste nævnte ikke deres navn, men en ”talestreg ” ( - ) i starten af en linie, betyder et 
indlæg (et spørgsmål eller en kommentar) fra et med lem! 
 
- Beskære træer ud mod vejen er OK!, men hvad med b rænde i rabatten? Er det ikke 
bestyrelsens opgave at påtale det? 
R.S.: det vil vi ta´ op 
- p. gr. a. mit spørgsmål? 
R.S.: vi har fokus på problemet 
Arne Mogensen (A.M.): Bestyrelsen har heller ikke f ået dispensation for bænksættene 
på stranden 
R.S. Bestyrelsen afventer afgørelse i den sidste sa g i Naturklagenævnet. Derefter vender 
bestyrelsen tilbage til sagen. 
 
Herefter fik John Sigurdsson (J.S.) ordet. Han rede gjorde grundigt for sin situation og 
fortsatte: Vi tillader adgang til at benytte stien - som ligger på vores ejendom! - langs 
med hegnet, men der er ikke noget krav om det. Vore s tehus er blevet flyttet. Hegnene 
må beholdes. Det har bestyrelsen anket til Naturkla genævnet. 
Vedrørende stolpen på stien: nogen har ligefrem hop pet på den og smidt den i vandet. 
Bestyrelsen har taget billeder af den, som jeg har fået kopi af fra amtet. 
Skelpælene markerede vores areal. Jeg mener ikke ma n kunne snuble over en skelpæl 
på 7 cm. 
Jeg er frivilligt medlem af grundejerforeningen og melder mig ud pr. 1/7. 
Walther Pedersen (WP): Det kommer bag på mig at der  har været sådan et slagsmål: 
snak om sagerne! Sæt jer sammen og bilæg stridighed erne! 
R.S. til J.S.: Vi forstår dig, men loven er lavet o m i 2006, og derfor har man lov til at gå i 
de permanente menneskeskabte stibaner. Det er ikke  formandens handling, men hele  
bestyrelsens handling. Jeg beklager udmeldelsen. 
J.S.: Det er ikke rigtigt med § 26, men § 22 i Stra ndbeskyttelsesloven. Herefter 
redegjorde J.S. i en teknisk udredning om bestemmel sen vedrørende ”tangkanten”. Man 
må spærre med natursten 
A. M.: Vi har en bestyrelse. Lad os sætte os sammen  i stedet for at genere os! 
R.S.: Jeg er glad for en invitation! 
A.M.: Det har jeg savnet! 
W.P.: Bestyrelsen står stejlt, (anker sagen), men p røv at undgå udmeldelsen 
R.S. : Bestyrelsen har reageret på medlemmernes hen vendelser! Lad os komme videre! 
W.P.: Prøv at opgive den stejle holdning: slå en st reg i sandet og kom videre – vi skal 
lytte til hver enkelt! 
Jørgen Nielsen (J.N.): Bestyrelsen har skudt sig se lv i foden vedrørende bænkene. 
Grusbunken lå desuden et tosset sted; hvad med det store trekantede hjørne længere 
oppe ad vejen? 
R.S.: Bestyrelsen har ikke skudt sig selv i foden, men på grund af klagen til amtet, har 
foreningen også selv søgt dispensation for bænksætt ene. 
Næstformanden, Teddy Glistrup (T.G.): Gruset lå uhe ldigt. Det skred ud. 
Trekanten: hvem ejer den? 
TG: Bestyrelsen har netop valgt at lægge en grusbun ke ud - nede på stranden. 
(Her kan medlemmerne hente grus til at reparere hul ler i stikvejene!) 
J.S.: grundejerforeningen ejer trekanten. 
 
John Sigurdsson havde en kommentar til referatet fr a generalforsamlingen i 2006, 
side 5, linie 10: ”man har lov, men ikke ret til at  færdes på den” (stien). 
 
W.P.: Jeg kender John! Bare det at lade 18 m af sin  grund til at færdes på – det er flot!  
 
 
Derefter sluttede den livlige debat. 
 
Herefter fulgte en kort debat om proceduren vedrøre nde godkendelse af beretningen. 
 

Ad 4   Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer ne. 
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Ad 5   Formanden redegjorde kort for forslaget inde n den egentlige behandling. 

Dirigenten foreslog at vedtægterne blev behandlet p aragraf for paragraf. 
Formanden begrundede herefter løbende de fleste ænd ringsforslag  
 
Ny § 1: vedtaget uændret 
 
Ny § 2: vedtaget uændret 
 
Ny § 3: Her forekom lidt diskussion, men § 3 blev v edtaget uændret 
 
Ny § 4: Vedtaget uændret, bortset fra at de sidste to linier erstattes af de sidste to linier i 
             de ”gamle” vedtægter 
Ny § 5:  
W.P.: Vedrørende stk. 3: mange har ikke EDB 
B.A.: Omvendt! 
J.N.: Man er nødt til det, indkaldelsen skal være s kriftlig 
W.P. kunne ikke godkende paragraffen. Datoen d. 1. februar skal forsvinde. 
W.P. foreslog følgende ændring efter ”senest”: 
 ”14 kalenderdage inden generalforsamlingen”, 
og tilføjede at forslag fra medlemmerne slet ikke s kal med i indkaldelsen! 
Der var en livlig diskussion om § 5 
T.G.: Det er en farlig ”bombe”, så kan få medlemmer  ”kuppe” generalforsamlingen! 
Spm. fra salen: Så ved man jo ikke hvad der vil fre mkomme på generalforsamlingen! 
Kan man kontakte bestyrelsen? 
R.S.: Man er altid velkommen til at kontakte bestyr elsen. 
Kommentar fra salen: Man må selv tage ansvar og mød e op på generalforsamlingen. 
3 stemte for at bevare de nederste to linier, men 1 7 stemte for den foreslåede ændring. 
Herudover blev ”revisorer” og ”revisorsuppleant”   erstattet af ”bilagskontrollanter” og 
”- suppleant” 
 
Ny § 6: det blev vedtaget at tilføje: ”pr. parcel” i 2. linie og 
             ”der er ansvarlig for arkiveringen” i 3.-sidste linie. 
J.N.: Findes de gamle papirer? 
T.G.: Ja, alt er gemt! 
 
Ny §7: Vedtaget uændret 
 
Ny § 8: Vedtaget uændret 
 
Ny § 9:  
W.P. spurgte til formuleringen: Udebliver et bestyr elsesmedlem ….  Hvorfor er den 
udeladt i forslaget? 
Formanden: Det kan man ikke gøre! 
B.A.: man har ret til det ifølge foreningsloven. 
W.P.: Der står kan, det bør blive stående. 
Det blev besluttet at sætte de 2 linier ind igen. 
 
Ny § 10: Vedtaget uændret 
 
Ny § 11: Vedtaget uændret – bortset fra ændringer v edrørende revision (bilagskontrol) 
 
Ny § 12: Vedtaget uændret 
 
Ny § 13: Vedtaget uændret 
 
Ny § 14: Vedtaget uændret – dog med indsættelse af den nyvalgte bestyrelses navne 
 
Vedtægterne med ovenstående ændringer blev herefter  vedtaget og følger vedlagt. 
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          Herefter fulgte en kort pause til at hent e øl eller vand 
 
 
 
 
 
 

     Efter pausen fortsatte generalforsamlingen 
      

Ad 6 Regnskab:   
Jørgen Olsen kommenterede kort det udsendt regnskab  og forslag til budget, kontingent 
og vederlag. 
Kontingentet foreslås uændret til 500,- pr. parcel.  
 
B.A. nævnte at revisorerne fremover skal benævnes ” bilagskontrollanter”, da revisorer 
fremover dækker et større ansvarsområde. Dette indf øjes derfor i § 5 stk. 4 og i § 11 i 
vedtægterne. 
Et medlem nævnte at bilagene manglede underskrifter .  
- Det er nok at man kan se et underskrevet eksempla r på generalforsamlingen. 
 
Regnskabet for 2006 blev enstemmigt godkendt.  
 
Budget, kontingent og vederlag:  
W.P. nævnte at budgettet ikke indeholdt penge til r enovering af stranden 
A.M. foreslog at løfte stenene 
J.N. spurgte til jubilæumsfesten 
T.G. svarede at det er i 2009. Den er ikke glemt. 
W.P. syntes ikke at en fest burde berøre foreningen . Denne kommentar medførte 
”protester” fra salen. 
 
Budget, kontingent og vederlag for 2007 blev enstem migt godkendt  
 

 
Ad 7   Ad 7.1 Jørgen Olsen blev genvalgt med akklam ation 

Ad 7.2.1 Teddy Glistrup blev genvalgt med akklamati on 
Ad 7.2.2 Flemming Hee blev genvalgt med akklamation  
 
 

Ad 8  Ad 8.1.1 Walther Pedersen blev genvalgt med a kklamation 
     Ad 8.1.2 Bente Wendel (Jørgensen) blev genvalg t med akklamation 
 
     Ad 8.2 Erik Berg blev genvalgt med akklamation  
 
 

Ad 9  René fik først ordet og benyttede lejligheden  til at takke forsamlingen for deltagelsen. 
      Derefter rettede René en tak til bestyrelsen og suppleanterne. 
       
      J.N. kommenterede farten på vejen og appeller ede til at nedsætte hastigheden. 

M.S. opfordrede til at man kontakter fartsynderne p å en venlig måde. 
Begrund eventuelt med: børn og  bolde og dyr og stø vgener 

      Der blev også foreslået hastighedsskilte på 2 0 km/t 
      Det blev nævnt, at det især er skraldemænd og  postbude. 

J.S. nævnte at 50 % af fartsynderne kommer fra den anden side. Vi er det eneste sted, hvor 
man kan køre helt ned til stranden. 
- andre steder er der skilte og bomme! 
T.G.: Vi kan ikke opsætte en bom på grund af rednin gsposten - og vejen er en redningsvej! 
- Kan man skrive ”PRIVAT” ? 
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W.P. mente at bestyrelsen må gøre noget. Det mente T.G. ikke 
A.M. tilføjede at der ikke kunne besluttes noget un der eventuelt 
B.A. foreslog nogle bump af asfalt. 
- Der køres stærkere på Kragørevej 
J.N. har problemer med skraldemændene vedrørende tø mning af sit skraldestativ. 
 
Herefter takkede dirigenten, Walther Pedersen, for god ro og orden. 
 

Generalforsamlingen sluttede kl. 12.40. 
 
 
  Gentagelse af opfordring fra referatet fra 2006 :  
 
Jørgen Olsen opfordrede til at sætte forslag ind på  hjemmesiden - det kan skabe dialog.  
Send et brev eller en mail til kassereren! Hans mai l-adresse findes på vores hjemmeside! 
  
                  www.strandlystgaard.dk  
 

        Hvis man vil ind på den 6. bjælke: For ejer e, tastes følgende: 
 

                                      Brugernavn :       grundejer 
              Adgangskode :    2525 

 
 
 
 

Generalforsamlingen i 2008 finder sted: 
 

lørdag d. 26. april 2008 kl. 10.00 i Odden forsamli ngshus  
 
 

               Jan  Thomsen                                    Walther Pedersen  
                    referent              dirigent 

 
       René Silword 

     Formand 
 
 
 
 
 
 

Ps! Sekretæren har – også i år - i forbindelse med udsendelse af generalforsamlings-
indkaldelsen modtaget en hel del breve retur p. gr.  a. flytning eller salg! 
Meddel venligst eventuel flytning eller salg til fo reningens kasserer og/eller sekretær! 
 
 
HUSK - i alles interesse - at overholde tiderne for  græsslåning. Se vedlagte ordensregler!  
 
HUSK at beskære i skel - og fjerne kvas!       Se O dsherred kommunes ”den lille grønne” ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
F, 2007, generalforsamling 


