
Grundejerforeningen  ”STRANDLYSTGÅRD”                              maj 2009 
 

 

               

1. Herved præsenteres referatet af årets generalforsamling lørdag d. 18. april 2009 

 

2. Såfremt De har afhændet Deres ejendom, bedes De skriftligt meddele den nye ejers 

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

     Flytning bedes ligeledes meddelt foreningen skriftligt! 

 

3. Kontingentet for 2009 blev på generalforsamlingen fastsat til:  760,- kr.  pr. parcel. 

      Sidste betalingsfrist er d. 1. juni 2009! 
 

 

 

 

Efter valg/genvalg på generalforsamlingen er bestyrelsen følgende: 
 

Formand:  Teddy Glistrup  39 69 25 32 

  Firkløvervej 18 

  2400 København NV 

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

Næstformand: Jutta Nielsen  23 82 38 68 

  Ejboparken 73, 2. th. 

  4000 Roskilde 

Sommerhusadresse: Skovbuen 8  23 82 38 68 
   o-O-o 

Kasserer:  Majbrit Stokholm  46 49 97 20 

  Magnolievej 19 
  4060 Kr. Saaby 

Sommerhusadresse: Strandlystgårdsvej 28 20 71 97 20 
   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: Kirsten Jørgensen  38 86 09 44 

  Folkvarsvej 3, 3. 

  2000 Frederiksberg 

Sommerhusadresse: Strandlystgårdsvej 19 21 60 95 56 
                

o-O-o 

 

1. suppleant: Minna Tanggaard  36 47 35 23 

  Skovbuen 21  

4583 Sj. Odde   

Sommerhusadresse:              -   25 72 58 35
   o-O-o 

2. suppleant: Bente Pedersen  38 34 06 84 

Skovbuen 22 

4583 Sj. Odde 

Sommerhusadresse:              -   60 91 04 17 

     
Næste års generalforsamling finder sted: 

lørdag d. 17. april 2010 kl. 10.00 i Odden Forsamlingshus 
 



Grundejerforeningen  ”STRANDLYSTGÅRD”                                    maj 2009 
 

Referat af 

Ordinær generalforsamling 

Lørdag d. 18. april 2009, 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 
         Bilag var vedlagt/vedhæftet indkaldelsen 

 

5. Forslag fra bestyrelsen 
          Der var ingen forslag fra bestyrelsen 

 

6. Fremlæggelse af regnskab 2008, budget 2009, kontingent 2009 og vederlag 2009 
         Bilag var vedlagt/vedhæftet indkaldelsen  

 

7. Valg af formand, bestyrelsesmedlem og -suppleant  
7.1    Valg af kasserer 

         På valg er Jørgen Olsen, som ikke 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  Walther Petersen, som er villig til genvalg       

          

     7.2.3 Valg af formand. René Silword trækker sig fra bestyrelsen 

 

     7.3.1 Valg af 1. suppleant. 

             På valg er Flemming Hee som ikke er villig til genvalg 

 

    7.3.2 Valg af 2. suppleant. 

        På valg er Kaj Johansen, som trækker sig fra bestyrelsen 

 

8.   Valg af bilagskontrollanter og -suppleant 
       8.1.1 Valg af bilagskontrollant. På valg er Bente Wendel, som er villig til genvalg 

       8.1.2 Valg af bilagskontrollant. På valg er Bent Andersen, som er villig til genvalg 

       8.2    Valg af bilagskontrollant-suppleant. På valg er Sten Hennig, 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 ca. 50 personer – heraf 29 stemmeberet tigede med tilsammen 15 fuldmagter. 
Derefter bad formanden forsamlingen mindes det tidl igere bestyrelsesmedlem, Jørn 
Bechgård, som afgik ved døden i 2008 efter længere tids sygdom – med 1 minuts stilhed. 
Derefter gik formanden over til dagsordenen.     



      Ad 1  Bestyrelsen foreslog Øjvind Wendel, som  blev valgt med akklamation. 
Øjvind Wendel takkede for valget og konstaterede he refter at generalforsamlingen var lovligt 
varslet og dermed gyldig og beslutningsdygtig. 
 
Herefter blev dagsordenen læst op. 
Herefter stillede næstformanden, Teddy Glistrup, fo rslag til forretningsorden vedrørende valg  
af kasserer og formand. Dette medførte en del reakt ioner fra salen. 
Næstformanden trak herefter forslaget. 
 
Derefter blev dagsordenen godkendt 
 

Ad 2  Dirigenten foreslog Majbrit Stokholm og Sigbr it Johansen til stemmeudvalg. 
     Det blev vedtaget 

 
Ad 3  Herefter oplæste formanden sin fyldige beretn ing: 

 
Først vil jeg beklage foreningens hjemmeside har væ ret nede i lang tid. Det har vi rådet bod på, 
ved at indgå en aftale med en mere seriøs webmaster  til at styrer hjemmesiden. Vi er af den 
overbevisning, at vores tekniske problemer nu er lø st, og faktisk synes vi at hjemmesiden er 
lettere at gå til nu end før. 

Omkostningerne til den nye hjemmeside er højere end  før, men stadigvæk  har 
grundejerforeningen en god og billig hjemmeside opp e at køre nu. 

Paraplyorganisationen Sagt : 

I foråret havde grundejerforeningen stor fokus på t unge køretøjer på foreningens veje, Her 
tænkte vi især på renovationskøretøjer. Det resulte rede i at foreningen skrev et brev til Sagt som 
er paraplyorganisation for grundejerforeningerne på  Sjællands Odde. De ville tage sagen med til 
de møder der regelmæssigt er med kommunens tekniske  afdeling.  

Kystsikring : 

I forbindelse med kystsikringen har bestyrelsen skr evet et brev til Molslinjen omhandlende 
færgernes trafik og den eroderende effekt grundejer foreningen mener sejladsen har på vores 
område. Vi forespurgte om et møde, for at uddybe em net. Svaret tilbage var, at de overholdt alle 
gældende regler og så ikke nogen grund til at afhol de et møde. 

Sideløbende har foreningen så modtaget en række kam pesten gratis, mod at betale transporten. 
Det tilbud har foreningen taget imod og det betyder , at der i dag er udlagt kystsikring parallelt 
med kysten. 

Det er foregået i fuld enighed med de pågældende gr undejere som har grund ned til vandet. Det 
har også bevirket at det hegn der tidligere var sat  op helt ude i strandkanten, nu er blevet flyttet, 
ifølge den aftale der tidligere har været orientere t om på generalforsamlingen.  Dags dato kan 
man gå på græsset, på grundejerforeningens område, langs kysten uden at skulle helt ud i 
havstokken, for at komme ned mod færgehavnen. Angåe nde hegnet mod Gniben er dette også så 
småt begyndt at blive pillet ned, og grundejerforen ingen har ikke intentioner om at gøre mere ved 
den sag. Det ligger nu i Roskilde Miljøcenter regi.   

Grundejerforeningen har foranstaltet at alle vores høfder er blevet løftet fra vejen og nedefter 
mod færgehavnen, dette for at beskytte kysten mod e rodering og fastholde gangstien på græsset 
som er ved at forme sig. 

Dræn: 

Omkring sommer fik jeg en foruroligende telefonopri ngning fra næstformanden, højvandsslusen 
udløb var nedbrudt og skulle fornyes, hvilket kunne  rende op i 200 – 300.000 kr. Det var noget af 
et chok, men heldigvis erfarede bestyrelsen senere,  at det slet ikke stod så galt til. 



Bestyrelsen fik organiseret nogle store sten som bl ev flyttet hen foran udløbet som 
bølgebrydere, samt renset hovedudløbet for tang, de refter har hovedudløbet fungeret 
upåklageligt. 

Et nyt chok fra næstformanden kom senere på året. H oveddrænet var brudt sammen og der 
skulle graves her og nu. Dette ville betyde at asfa ltvejen skulle delvis brydes op, og måske 
afspærres nogle timer, endvidere ville den nærmeste  have få  gravearbejde ind på sin grund. 
Efter nogle længere og heftige telefonsamtaler mell em næstformand og formand samt mellem 
kasserer og formand, blev det besluttet at gravearb ejdet ikke skulle gå i gang umiddelbart. Der 
var kort efter bestyrelsesmøde, og emnet blev igen heftigt diskuteret. Formanden fik 
bemyndigelse til at kontakte Torben for et tilbud o m at sætte gravearbejdet i gang, hvis vi kunne 
holde det under 12000 kr. Jeg fik et tilbud på 10.0 00 kr. og arbejdet gik i gang. Dog var 
grundvandet så højt, at der ikke kunne graves, og h uldet blev hurtigt dækket til igen. I mellem 
tiden overvejer bestyrelsen, om det overhovedet er nødvendig at få gravet op og udbedret 
drænet, som er gamle landbrugsdræn, der er anlagt f or at dyrke afgrøde. I dag er vetationen 
meget anderledes, og vi må alle erkende at området mere eller mindre er sprunget i skov,  på den 
måde sker der en naturlig dræning af området. Besty relsen følger udviklingen omkring drænet 
meget nøje, før vi træffer en beslutning, om indsat sen vedrørende drænenes tilstand. 

De forskellige defekte brønddæksler langs vejene er  nu skiftet ud, og de gamle vil senere blive 
afhentet kørt væk.  

 Vejene: 

Bestyrelsen besluttede i foråret at en del stikveje  skulle renoveres, og hovedvejen have den 
normale procedure med støvbindning og lapning af hu ller. Det betyder at vejene i  hele 
foreningens område nu har et pænt niveau, og derfor  vil vejvedligeholdelsen for indeværende år 
være på et minimum. 

Jubilæum : 

Bestyrelsen nedsatte et udvalg sidste år med opgave n at forberede foreningens 40 års jubilæum. 
Udvalget har holdt møder og er ved at have den førs te skitse klar til jubilæet. Det har afsted 
kommet et forslag fra arbejdsgruppen alene, om en f orhøjelse af kontingentet med 60 kr. til 
festen som skal give 10.000 kr. mere til jubilæumsf esten. I alt 30.000 kr. 

Der kommer et særskilt forslag til behandling på da gsorden senere i dag. 

Aktivitetsniveau : 

Med det aktivitetsniveau der har været i bestyrelse n, som kystsikring, vejene, drænene, festen 
betyder at foreningen har tæret en del på sin likvi de beholdning, som kassereren vil komme 
nærmere ind på. Det resulterer blandt andet i, at b estyrelsen indstiller til forsamlingen at 
kontingentet midlertidigt forhøjes.  

Bestyrelsen : 

Arbejdet i bestyrelsen har i det sidste år tids tag et en drejning , som jeg gerne vil beklage. 
Bestyrelsen er faktisk blevet handlingslammet siden  november sidste år. Samarbejdet i 
bestyrelsen er simpelthen ikke funktionsdygtigt, og  derfor er der efter min bedste overbevisning 
behov for nye kræfter. Der er kommet så meget grus i maskineriet, at skal vi have en funktions 
duelig bestyrelse, skal der ske en udskiftning. Min  endelige beslutning til at træde ud af 
bestyrelsen før tid, blev truffet da næstformanden ikke ville godkende regnskabet. Regnskabet er 
godkendt af revisoren og alle kan se hvad pengene e r brugt til. På den baggrund kan jeg ikke 
forstå hvorfor næstformanden ikke kan godkende regn skabet. Situationen i bestyrelsen er den, at 
kasseren ligeledes har besluttet sig for at gå, på grund af en næsten ond stemning ved møderne, 
og især mistænkeliggørelsen af kassereren. 



Jeg vil ikke sidde i en bestyrelse, hvor det er kri g og mistænksomhed der præger debatten hele 
tiden, og jeg som mødeleder skal bruge utrolig mege t energi,  bare for  at komme igennem et 
bestyrelsesmøde. Med Næstformanden  manglende godke ndelse af regnskabet, har jeg gjort op 
med mig selv, at det derfor er den sidste beretning  jeg holder i Strandlystgård grundejerforening.  

Som man kan se på dagsorden for i dag trækker jeg m ig bestyrelsen, og det er grundet i  
sammensætningen af bestyrelsen, som kvæler det prog ressive arbejde.  

Hermed indstiller jeg beretningen til debat på gene ralforsamlingen.    

Herefter fulgte en lang, følelsesladet debat - især  om beretningens afsnit om arbejdet i 
bestyrelsen. 
  
Formandens beretning blev godkendt med stemmerne 25  for og 18 imod. 
 

Ad 4   Medlem af festudvalget, Uno Tschicaja orient erede om udvalgets foreløbige planer. 
Formanden nævnte at debatten kun drejede sig om de første 2 linier af forslag 1.  
Der fulgte herefter en heftig debat om stedet, pris en og børns deltagelse. 
Formanden stillede forslag om at det ansøgte ekstra tilskud på 10.000 kr. først skal træde i 
kraft når overskuddet fra salg af drikkevarer er tr ukket fra et eventuelt underskud. 
Herefter meddelte næstformanden at festudvalget træ kker deres forslag. 
Herefter blev formandens forslag stillet til afstem ning. 29 stemte for og 10 imod. 
          

  
Ad 5   Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 

 
Herefter fulgte en kort pause til at hente en øl el ler vand - og snakke. 

 
 

     Efter pausen fortsatte generalforsamlingen 
      

Ad 6 Regnskab:   
Jørgen Olsen orienterede kort om det udsendte/vedhæ ftede/fremlagte regnskab og  
forslag til budget, kontingent og vederlag. 
 
Der forekom igen en lang debat, bl.a. blev det nævn t at begrebet ”udestående fordringer” må 
ind i regnskabet fra d. 1/1 - 2010. 
Et medlem tilbød en anden opstilling. 
 
Regnskabet for 2008 blev godkendt med stemmerne 25 for og 19 imod. 
 
Budget 2009:  
Et medlem indledte en lang debat om budgettet ved a t foreslå, at der ikke skulle udbetales 
vederlag til de i bestyrelsen, der kun havde få opg aver. Formand og kasserer skulle fortsat 
ha´ vederlag. Et andet medlem foreslog en nedsættel se på 1.000 kr. for bestyrelsens vederlag.  
Efter debatten blev det fremlagte budget sat til af stemning. 19 stemte for og 21 imod. 
Budgettet var hermed underkendt. 
 
Herefter stillede formanden forslag til forretnings ordenen om at suspendere 
generalforsamlingen. Det udløste en ny, lang diskus sion. 
Formanden konkluderede: bestyrelsen vil samles og u darbejde et nyt budget. 
 

Herefter var der pause fra kl. 12.45 – 13.15 
 
Da generalforsamlingen blev genoptaget, fremlagde f ormanden mundtligt et nyt budget. 
 
Det blev sat til afstemning: 42 stemte for, 0 stemt e imod og 2 undlod at stemme. 
Det nye budget vil senere blive lagt på hjemmesiden ! 
 
 



Kontingent : 
Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse med 20 0 kr. + 60 kr. til i alt 760 kr. 
 
35 stemte for, 5 stemte imod og 4 undlod at stemme 
 
Vederlag : 
Formanden fremlagde et nyt forslag til vederlag: 
Vederlaget til formand og næstformand nedsættes med  1.000 kr. 
Vederlaget til bestyrelsesmedlemmet nedsættes med 5 00 kr. 
Kassererens og sekretærens vederlag nedsættes ikke.  
Alle nedsættelser gælder for 2009 (med udbetalinger ne i 2010!). 
 
Forslaget blev vedtaget med 42  stemmer for, 0  imod og 2  undlod at stemme. 

 
Ad 7  Igen var der en lang debat (personspørgsmål).  

Der blev stillet forslag om af flytte om på rækkefø lgen af valg, men da det ikke kunne lade 
sig gøre tidligere på formiddagen, kunne det heller  ikke lade sig gøre nu. 
 
Derefter foregik valgene i dagsordenens rækkefølge.  

  
Ad 7.1   2 kandidater meldte sig; Jørgen Olsen og M ajbrit Stokholm. 
Der blev afholdt skriftlig afstemning - med en ny s temmetæller i stedet for Majbrit! 
Jørgen fik 16  stemmer og Majbrit fik 27  stemmer, 1  blank. 
Majbrit blev valgt som kasserer. 
 
Ad 7.2.1  Her var Teddy Glistrup villig til genvalg . 
erudover meldte dirigenten Øjvind Wendel sig 
Igen blev der afholdt skriftlig afstemning.  
Teddy fik 27  stemmer og Øjvind fik 17  stemmer. 
 
Ad 7.2.2 
Walther Pedersen meddelte herefter, at han trak sit  kandidatur. 
Jutta Nielsen erklærede sig villig og blev valgt me d akklamation. 
 
Ad 7.2.3 
René Silword fastholdt at han trak sig fra bestyrel sen. 
Der meldte sig ingen kandidater til posten. Teddy G listrup fungerede derefter som formand 
og agtede at indkalde til ekstraordinær generalfors amling. 
 
Ad 7.3.1 
Minna Tanggaard erklærede sig villig til valg. Hun blev valgt med akklamation 
 
Ad 7.3.2 
Bente Pedersen erklærede sig villig til valg. Hun b lev valgt med akklamation 
 

Ad 8   
     Ad 8.1.1 Bente Wendel blev genvalgt med akklam ation 
     Ad 8.1.2 Bent Andersen  blev genvalgt med akkl amation 
  
     Ad 8.2 Sten Hennig trak sit kandidatur. 
     Kaj Johansen erklærede sig villig til valg. Ha n blev valgt med akklamation.  

 
     Kl. 14.10 blev det besluttet at holde en ”summ epause” for at finde en ny formand. 
 
 Efter en kort pause blev generalforsamlingen genop taget 
 

Ad 7.2.3 (igen!) 
    Teddy Glistrup tilbyder sig som formand. Han bl ev valgt. 
 

Kirsten Jørgensen stiller sig til rådighed til at o vertage den nu ledige post som bestyrelses-   
medlem. Hun blev valgt. 

      



       o - O - o  
     
    Teddy Glistrup takkede for valget som ny forman d, og overrakte derefter en lille erkendtlighed 
    til de fire medlemmer, der på forhånd havde med delt, at de ikke var villige til genvalg - eller tr ak 
     sig. (Walther Pedersen har efterfølgende fået den samme lille erkendtlighed!) 
  

Derefter fik René Silword ordet. 
Han takkede for tilliden. 
Arbejdet i bestyrelsen havde været lærerigt og udvi klende og dejligt at få nye venner. 

      
Ad 9 Et medlem nævnte at højre side af vores hjemme side bliver ”skåret af”. Sekretæren svarede at  

den nye webmaster er opmærksom på ”problemet”, men at hjemmesiden at sat op på den måde 
de fleste brugere har sat deres computere op på. 
 
 
Til sidst takkede dirigenten, Øjvind Wendel, forsam lingen for god ro og orden. 
 
 

  
       

       
   Generalforsamlingen sluttede kl. 14.25 
 
 

 
          Adressen til vores hjemmeside: 
  
                  www.strandlystgaard.dk  
 
 
 
 

               Generalforsamlingen i 2010 finder st ed: 
lørdag d. 17. april 2010 kl. 10.00 i Odden forsamli ngshus  

 
                
               Jan  Thomsen                                      Øjvind  Wendel  
                     referent              dirigent  

       Teddy Glistrup 
      Formand 

 
 
 
 
 
 
Meddel venligst eventuel flytning eller salg til fo reningens kasserer! 

 
 

 

HUSK - i alles interesse - at overholde tiderne for græsslåning. Se ordensreglerne! 

 

 

 

HUSK at beskære i skel og fjerne kvas! Se Odsherred kommunes ”den lille grønne”! 
 
 
 
 
 
 


