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Referat af ordinær generalforsamling den 14. april 2018 
Til stede inkl. bestyrelsen: 29 fremmødte, heraf 19 stemmeberettigede plus 2 fuldmagter. 
Fraværende med afbud: René Silword, 2. suppleant. 
 
Ad 1   Valg af dirigent 
Formand, Teddy Glistrup bød velkommen til årets generalforsamling og foreslog derpå 
Øjvind Wendel som dirigent, hvilket blev vedtaget med applaus. 
Øjvind 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 Tschicaja blev valgt til stemmeudvalget. 
 
Ad 3   Formandens beretning om foreningens virke 
Formanden oplæste sin korte beretning, hvori han bl.a. oplyste ønsket om, efter mange 
års virke, at kunne give stafetten videre og træde i baggrunden. Beretningen blev mod-
taget med applaus og kan læses i fortsættelse af referatet på foreningens hjemmeside. 
 
Ad 4 og 5   Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne eller fra bestyrelsen. 
 
Ad 6  Fremlæggelse af regnskab for 2017 og budget for 2018  
Indledningsvis kunne Jacob Lundholm komme med den glædelige nyhed, at de fire 
parceller fra den seneste udstykning pr dags dato er meldt ind i grundejerforeningen. 
Foreningen udgøres nu af 168 parceller. Herved reduceres beløbet på posten, vej-ret m.v. 
i regnskabet. Dernæst blev regnskabet gennemgået. Økonomien er sund og kontingentet 
på 800 kr. for 2018 fastholdes. Dog holder bestyrelsen skarp fokus på udgifter i 
forbindelse med pludseligt opståede skader på dræn – et af foreningens kærneområder. 
Udgifter til reparation af veje kan også løbe op pga. huller i asfalten flere steder. 
Vedrørende fællesarealet nedsættes antallet af græsslåninger og læsset af sand til den 
årlige badesæson sløjfes, da der stadig ligger en bunke fra sidste år. 
Regnskab for 2017 og budget for 2018 blev enstemmigt godkendt. 
 
Traditionen tro holdt forsamlingen en kort pause inden valgene. 
 
Ad 7   Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlem og 2. suppleant 
Den afgående formand samt den øvrige bestyrelse anbefalede Ivan Johannessen som ny 
formand, og Ivan modtog valg fra en enstemmig generalforsamling.  
Jacob Lundholm modtog valg som kasserer for en 1-årig periode og blev valgt 
enstemmigt. 
Bestyrelsen forsøgte uden held at hverve et nyt medlem fra forsamlingen, men Teddy 
Glistrup trådte til som bestyrelsesmedlem under forudsætning af, at han kan stoppe efter 
eget ønske. Teddy blev valgt med 19 stemmer for og 2 imod. 
René Silvord blev genvalgt som 2. suppleant for en 2-årig periode med 19 stemmer for og 
2 blanke. 
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Ad 8 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. Jutta Nielsen blev genvalgt med akklamation. 
 
Ad 9 Eventuelt 
Festudvalget for foreningens 50 års jubilæum, som blev nedsat sidste år, bestående af 
Majbrit Stokholm (St 28), Lisbeth Jansson (Ve 17) og Uno Tschicaja (Sk 22) – jvf. referat 
af generalfors. 2017 – arbejder på at indhente tilbud fra Forsamlingshuset i Havnebyen og 
Skydeskolen på Gniben. Der regnes med delvis selvfinansiering samt et tilskud fra 
grundejerforeningen. Ved det forrige jubilæum var tilskuddet på 20.000 kr., hvoraf ca. 
15.000 blev brugt. Aktuelt regnes med en kuvertpris på ca. 300 kr. – mad og musik.  
Jacob Lundholm bemærkede, at festen som udgangspunkt skal være selvfinansierende. 
»De som ønsker at feste skal betale. De, der er forhindret, eller ikke ønsker at deltage, 
skal ikke forpligtes til at betale.«  
Majbrit bemærkede, at opbakningen fra medlemmerne er stor, og at det sociale aspekt i at 
mødes er vigtigt for foreningens virke. 
Der blev på generalforsamlingen ikke opnået enighed om finansieringen. 
Ivan foreslog, at beløbet til morgenmadstræffet på stranden i 2019 kunne bruges som 
tilskud. 
Dirigenten rundede af med opfordringen til at bruge info-skabene til at orientere om festen. 
 
Det årlige morgenmadstræf på stranden finder sted d. 21. juli kl.9.00. 
 
Derpå orienterede Ivan om fremtidige emner til behandling i foreningen. 
Mange af områdets dræn er fra 1950-erne. Dårligt brændte lerdræn – ren sekundavare – 
smuldrer væk ved mindste håndtering. Andre rør har fin glasering og er upåvirkede af 
årtier i jorden. Flere steder ligger bygninger placeret oven på drænene. 
Derfor skal vide mere om: 
1. Hvad koster at lægge f.eks. 100 m i 2,50 meters dybde? 
2. Hvordan ser hoveddrænene ud? 
3. Hvad koster en tv-inspektion? 
 
Vejene repareres og støvbindes midt i maj. Vedligehold af Vedelvej udskydes til efter 
nybyggeriet på Ve 18 er færdigt.  
 
Vedr. Fibia kan tilmelding ske, indtil de begynder gravearbejdet. De grundejere, der har 
meldt sig til i 2. runde har modtaget eller modtager i disse dage bekræftelse fra Fibia pr 
mail. 
 
Til slut fik Teddy overrakt en erkendtlighed i form af et gavekort samt en plante for sit 
mangeårige arbejde for foreningen. Teddy takkede for gaven og generalforsamlingen 
sluttede kl. ca. 12.15 i god ro og orden. 
 

Næste års generalforsamling afholdes d. 6. april 2019 


