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Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2017
Til stede inkl. bestyrelsen: 22 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede, 0 fuldmagter.
Fraværende med afbud: René Silword, 2. suppleant.

Ad 1   Valg af dirigent
Formand, Teddy Glistrup bød velkommen til årets generalforsamling og foreslog Bent
Andersen som dirigent, hvilket blev vedtaget med applaus.
Bent Andersen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen, ifølge
vedtægterne, var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 2   Valg af to medlemmer til stemmeudvalg
Sigbrit Johansen og Uno Tscicaja blev valgt til stemmeudvalget.

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

Kommentarer til beretningen
Fibias kampagne for etablering af fibernet på Gniben blev kritiseret af Leif Storgaard for
dårlig markedsføring. Tilmeldingsdelen på deres hjemmeside er nærmest umulig at finde,
og da LS tog hjemmesidens fibertest, fik han negativt svar tilbage – misvisende.
Ivan Johannessen fra bestyrelsen er kontaktperson til Fibia og vil modtage info om
kampagnens forløb og antallet af tilmeldinger. Hans indtryk er, at Fibia har udvidet
tidsfristen for kampagnen, men har ikke fået oplysning derom.
Pr. 26. april havde 127 husstande meldt sig til.

Ad 4 Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Ad 5 Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring, bilag 1 i indkaldelsen, kom til afstemning og
blev enstemmigt vedtaget. Tilføjes således til §11: »På en særskilt konto hensættes midler
til vedligehold af foreningens hoveddræn. Disse midler kan alene anvendes til dette
formål. Hensættelse til denne konto besluttes af bestyrelsen og skal fremgå af
regnskabet.«

Forslaget affødt af vedtægtsændringen, bilag 1a i indkaldelsen, lyder således: »For at
imødegå en stadigt større udfordring på et af foreningens kærneområder, foreslår
bestyrelsen en hensættelse på 150.000 kr. til dræn.«
Bestyrelsens argument for tiltaget er, at drænene efterhånden er 60 år gamle og tidligere
spulinger har vist begyndende sammenfald. I stedet for kontingentstigninger henstår
beløbet som en sikring af foreningens økonomi. Den siddende bestyrelse kan således vise
rettidig omhu ved at fastsætte hensættelsens størrelse på årsbasis.
Forslaget blev derefter sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.



Der blev stillet spørgsmål om forebyggende at fore drænene med såkaldte strømper, så
man undgår dyrt gravearbejde, men problemet er afstanden mellem drænrørene, som
rødderne søger hen til, vokser ind i og således vil ødelægge en strømpe.

Ad 6 Fremlæggelse af regnskab for 2016 og budget for 2017-05-03. Bilag 2
Jacob Lundholm fremlagde regnskabet og redegjorde for de enkelte poster, bl. a.
kommende udgifter til opretning af en bedre vejprofil, så regnvandet løber af vejen frem for
at danne huller, som ofte må repareres. Posten på budgettet er derfor sat op.
Tilbuddet fra Asger Lorentzen på ny ring og udløbsklap er endnu ikke indkommet, men
bestyrelsen er bekendt med, at udgifterne til udløbet vil overstige det budgetterede med en
opjustering af andelen fra Gf Kragøre til følge. En simpel regnefejl har gjort, at denne post
på 3.333 kr ikke er medregnet i budgettet for 2017.
Til budgettet blev der spurgt, om Strandlystgårdsvej 114, 116, 116a og 120 er blevet
medlemmer af foreningen. Det er endnu ikke sket, men de forventes fremadrettet at melde
sig ind.
Ivan Johannessen kommenterede til budgettet, at foreningen hidtil har nydt godt af billig
kopiering i større antal men kan forvente en øget post til kontorholdsomkostninger, da
bestyrelsen påtænker at anskaffe en billig s/h kopimaskine.
Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

Ad 7   Valg af kasserer, bestyrelsesmedlem, 1. suppleant
a Jacob Lundholm var villig til at blive valgt til kasserer for en 1-årig periode.
b Kirsten Jørgensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
c Kaj Johansen blev genvalgt som 1. suppleant.
Leif Storgaard meldte sig som nyt medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen er atter fuldtallig siden generalforsamlingen i 2015.
Alle blev valgt med akklamation.
Dirigent Bent Andersen knyttede en kort kommentar: »Nu bliver det bestyrelsens pligt at
finde en kasserer«.

Ad 8 Valg af bilagskontrollanter og –suppleant
a Bente Wendel er villig til genvalg.
b Bent Andersen er villig til genvalg.
c Jutta Nielsen blev valgt til bilagskontrollant-suppleant.

Ad 9   Eventuelt
Tanken om et festudvalg til at arrangere foreningens 50 års jubilæum blev atter vakt til live,
da en grundejer meldte sig som interesseret. Lisbet Toft Jansson fra Vedelvej 17 vil gerne
være med. Majbrit Stokholm, Strandlystgårdsvej 28 og Uno Tscicaja, Skovbuen 22 meldte
sig ligeledes. Datoen er d. 24/8 2019, men det er ikke for tidligt at lægge planer.
Til sidst må det nævnes, at Sigbrit Johansen roste bestyrelsen for dens arbejde for
grundejerforeningen. Mange tak for opbakningen og de pæne ord!
Kirsten Jørgensen opfordrede de fremmødte grundejere til at »gå hjem og reklamere for
foreningen«. Det er vigligt at få de unge med i foreningsarbejdet.

Mødet blev holdt i god ro og orden og sluttede kl. ca. 12.15.

Næste generalforsamling afholdes lørdag d. 14. april 2018



Formandsberetning den 29. april 2017

Inden formandsberetningen vil jeg bede om 1 minuts stilhed for Leif Mortensen, der var
kendt som foreningens trofaste leverandør af fuglekasser til stor glæde for mange af os.
Det er også lige kommet til mit kendskab, at tidligere medlem af bestyrelsen, Walter
Pedersen, er gået bort.
Æret være deres minde.

Velkommen til alle.

Det har været et år med mange små opgaver.

Jeg vil takke min bestyrelse for et godt samarbejde, bestyrelsen har holdt 8 interne møder,
2 festudvalgsmøder og 3 møder med Odsherred kommune og med SAGT. En tak til alle,
der har hjulpet til med at gøre vores forening til et dejligt åndehul i den travle hverdag.

Administration: Efter valget af ny kasserer på generalforsamlingen april 2016 valgte
bestyrelsen at flytte foreningens konto til et andet pengeinstitut. Senere i april trådte Steen
Hennig ud af bestyrelsen og Kirsten Jørgensen overtog posten som sekretær. Det blev
besluttet, at selvom der er mange muligheder for at opkræve kontingent og flere nye
betalingsformer at vælge imellem, så fortsætter bestyrelsen indtil videre med Nets og
girokort.

Dræn: Jeg gik en dejlig tur nytårsdag ned forbi stranden, hvor jeg opdagede, at vores
højvands-kegle havde rykket sig efter stormen Urd, og at der var kommet sten ned til
højvandsklappen. Ivan og jeg fik rykket keglen tilbage, så ingen sten kan komme ned til
klappen. Alex’ Slamsugning kom akut og rensede brønden. Bestyrelsen arbejder på et
tilbud om en halv ring, ca. 60 cm. i højden, til udskiftning af keglen med tilhørende
oplukkelig let-dæksel med låseanordning. Samtidig er målet at udskifte højvandsklappen,
dette arbejde er noget afhængigt af vind og vandstand. Det er også planen at der skal
flere store sten omkring ring og udløb som beskyttende foranstaltninger fremadrettet.
Bestyrelsen har stillet forslag om særskilt beløb til hensættelse til vedligeholdelse af vores
gamle dræn og udløb, det kommer vi ind på under indkomne forslag. Der skal spules dræn
i år. Sommerhusejerne får tømt septiktanke i uge 19 for Skovbuen, uge 20 for Vedelsvej
og Strandlystgårdsvej.

Kystsikring: Bestyrelsen vil igen i år levere sand til stranden, selvom havet tog det hele i
vinter. Vi fik løftet stenene i høfderne sidste år. Det ser ud til at kysten endnu en gang er
sluppet heldigt fra storme, vind og vejr i forhold til de andre grundejerforeninger.

Badevandskvalitet: Kommunen stiller spørgsmål til brugen af Blå Flag. Det er ret dyrt at få
retten til Blå Flag, så man overvejer at udarbejde egne normer for badevandskvaliteten.
Ønsker man at se, hvorledes kvaliteten er lige præcis ved ens strand, kan man slå op på
odsherred.dk.

Gennem nogle år har vi udtaget målinger både uden for og i drænudløbet og sendt prøven
til analyse hos Eurofins. Det koster ca. 2000 kr. pr. gang og giver tilsyneladende ikke et
retvisende billede af vandkvaliteten. Derfor har vi valgt at droppe prøverne, men føjer til



advarselsskiltet på stranden, at »Efter kraftig nedbør frarådes det det at bade ud for
udløbet«.
Følgende er svar fra Eurofins: »Vurderinger af badeområder beror på flere vandprøver –
både inden for samme år og over en længere årrække. Det skyldes at der kan være meget
store udsving i forekomsten af Enterokokker og E. Coli hen over året. I jeres tilfælde, hvor
området er påvirkelig af et regnvandsdræn, kan der opstå store variationer f. eks i
forbindelse med kraftige nedbørshændelser. Derfor skal man være varsom med at vurdere
et område på baggrund af en enkelt prøve.«

Morgen på stranden: Sommer-arrangement bliver i år den 22. juli. Bestyrelsen ønsker
frivillig hjælp fra både tidligere og nye grundejere. Morgen-arrangementet på stranden 23.
juli 2016 blev endnu en gang en stor succes og vejret var skønt, ca. 90 børn og voksne
mødte op og stemningen var i top. Festudvalget holdt et par møder og fik styr på
logistikken.
En stor tak til Bente og Øjvind Wendel, der stillede køleskabsplads til rådighed og stod for
brygning af adskillige kander kaffe og te, Maibrit Stokholms hjemmebagte stenalderbrød
og boller var meget populære og en tak skal lyde til Jesper Ellekjær og Uno Tschicaja, der
kørte og slæbte diverse ting. Også en tak til andre frivillige, der hjalp med til, at det blev en
god formiddag. Jeg håber, at vi alle ses igen i år.

Foreningens jubilæum: Det er ved at være sidste udkald for en 50 års jubilæums fest i
2019. Hvis ikke nogle grundejere melder sig som frivillige til i et festudvalg, vil
arrangementet fra bestyrelsens side blive et udvidet morgen-arrangement.

Veje og skel: Bestyrelsen tog d. 22. august sidste år den årlige vejvandring, der er fokus
på udhængende grene, som ændrer vejforløb og skader dræn og rabatter. Vejrabatter skal
vedligeholdes og friholdes 1 m. fra brønddæksel ind mod skel. Vi fandt 14 forhold kritisable
og grundejerne har fået brev. Bestyrelsen er vidende om, at en grundejer har fået
godkendt sit naturhegn af Sikkerhedsstyrelsen, fordi det er bygget af birk og pil. Gran- og
fyrregrene bliver ikke godkendt.
Min opfattelse er nu, at pil er nemmest at tænde op med – selv i regnvejr kan du få ild med
pil. Efter en tør periode i vores område vil sol, cigaretskod eller lignende let kunne
antænde et hegn. Der hjælper Sikkerhedsstyrelsens godkendelser ikke, og
forsikringsselskaberne skal man ikke regne med støtte fra. Det samme gælder med
hensyn til bålpladser.
Når kommunen er bange for afbrænding i olietønder og forbyder brug af grill i perioder,
skal vi være påpasselige med hegn af afklippede grene. Skulle vi være så uheldige at der
opstår ildebrand, er der kun områdes beboere til at afværge den. Lad dette være en
henstilling og en advarsel. Jeg håber aldrig at blive udsat for brand, da jeg har oplevet nok
af det.

Til grundejere der har jordvolde i skel: husk, at volde har en tendens til at skride ud i fugtigt
vejr. En vold skal ligge inden for eget skel. Der skal være mindst 1 m. rabat på begge sider
af vejen.

Grusveje: Sidste år forsøgte vi os med en ny entreprenør til at rive vejene, men efter
nogen tid var bestyrelsen ikke helt tilfreds med resultatet, derfor fandt vi en anden
entreprenør, som vi indtil videre er tilfreds med. Dette skulle gerne give færre reparationer



på vejene. Igen i år bliver der lagt støvbinding på efter behov. Dette indebærer ikke, at det
skal være en motorvej, kør efter forholdene, max 20 km. Tænk på legende børn og
levende dyr.

Asfaltveje: Bestyrelsen kender til skaden på hjørnet af Skovbuen og Strandlystgårdvej,
bygherren har meddelt skaden til foreningen og får udbedret vejen i svinget.
Bestyrelsen vil undersøge, om man kan udbedre asfalten sammen med
Grundejerforeningen Kragøre, da deres vej skal have ny belægning inden for en årrække.
Vores vej er begyndt at få brud flere steder, så et fælles tilbud vil sandsynligvis gøre det
billigere.

SAGT: Bestyrelsen har besluttet, at vi fortsat skal være medlem af SAGT, da samarbejdet
med de andre grundejerforeninger på Gniben er gået stå. SOL-møderne med kommunen
har stort set fungeret tilfredsstillende, men desværre er der opstået mindre problemer med
den ene af SOL’s løsgængere. Der er pt. et mellemværende mellem vedkommende og
borgmesteren, som vi øvrige godt kunne undvære, da det smitter af på borgmesterens
holdning til SOL’s arbejde og virkeområde.

Projekter: At kommunen ønsker at gøre Odsherred smukkere og mere spændende for alle
har udmøntet sig i en årlig udviklingspulje på 300.000 kr. til rådighed i både 2015 og 2016.
I 2015 var der 22 ansøgninger, i 2016 kun 17 ansøgninger. Årsagen til de få ansøgninger
er måske tilladelser fra Naturstyrelsen, Kystdirektoratet o.lign. Det kan have gjort arbejdet
så uoverskueligt, at man droppede ud. Det samme gælder tilbuddet i Landbymakeover
med puljer op til 50.000 kr. som man kan søge om af flere gange i en årrække. Der deltog
kun 2 sommerhus-grundejerforeninger. For vores vedkommende vil vi skulle kæmpe med
Naturstyrelse og Kystdirektorat m.m., da vi kun har fællesarealet på stranden. Kravet til at
søge er også, at mange frivillige grundejere deltager og kommer med et næsten færdigt
projekt med godkendelser fra offentlige myndigheder.

Beskæring langs vejene: Kommunen har vedtaget at sætte fokus på beskæring langs
vejene. Center for Natur, Miljø og Trafik har fået til opgave, at gøre en generel indsats for,
at grundejere, vejlaug og grundejerforeninger tager ejerskab for deres forpligtelser og
forstår vigtigheden i at sørge for at holde beplantning inden for egne matrikler, så alle kan
færdes uden gene på fortove, stier og veje. Beskæringen af beplantning er en vigtig del af
grundejerens vedligeholdelses-forpligtelser på private fællesveje. Beskæring skal ske helt
tilbage til skel eller vejafgrænsning, dette gælder både private og offentlige veje.
På nogle matrikler kan der være registreret oversigtsarealer, og bestemmelserne for disse
skal til enhver tid være overholdt af hensyn til udsynet til trafikken. Oftest er der tale om en
tinglyst deklaration, som kan ses på hjemmesiden tinglysning.dk.
På mindre veje i sommerhusområder er det ofte et problem for renovations-,
redningskøretøjer og andre store lastbiler at komme frem på grund af manglede
beskæring og græsslåning i rabat, chaufføren har svært at se i sidespejlene, når han
bakker. Den typiske sommerhusvej er anlagt som grusvej med rabat i begge sider, hvor
rabatten er en del af vejen, rabatten bør være fri for beplantning, så der er vigeplads for
både gående, cykler og kørende trafik. Se i øvrigt i Den Lille Grønne fra kommunen.

Ordensregler: Vis hensyn, hunde skal føres i snor, da mange er bange for dyr, overhold
også ordensreglerne for plæneklipning og andre støjede redskaber.



Fibernet: Foreningen har fået et godt tilbud om installation af fibernet, Gniben er blevet
udvalgt som område af staten via NVE. Alle har fået information om tilbud i deres
sommerhuspostkasse, sidste frist er 30. april. I kan endnu nå at tilmelde jer. Få mere
information om tilmelding af fibernet i pausen hos Ivan. For at få fibernet skal tilmeldingen
være ca. 37% af vores område.

Mobilmaster: Kommunen har samarbejde med teleselskaberne om at få rejst master ved
Stenstrup Strand, Højby Strand, Knarbo Klit/Næsskoven og Grevinge Lammefjord. Man
kan se på masterdata.dk, hvor det er og hvor, der projekteres nye master.
Der er mange aktiviteter i gang i Odsherred om etablering af bedre tele- og internet m.v.
Ud fra tidshorisonten for placering af master og belastningen fra Mols Linjen, som øger
antallet af afgange, vil fibernet være den bedste og hurtigste løsning for vores
grundejerforening.

Jeg vil ønske alle en god sommer.

Teddy Glistrup, Formand, GF Strandlystgård


