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FORENINGEN BLEV STIFTET 24. AUGUST 1969 april 2016

Referat af ordinær generalforsamling d. 9. april 2016
kl. 10.00 i Odden Forsamlingshus.
Til stede: 30 fremmødte, heraf 16 stemmeberettigede med 7 fuldmagter.

Ad 1 Valg af dirigent
Formand Teddy Glistrup bød velkommen og foreslog Øjvind Wendel som dirigent, hvilket
blev vedtaget med applaus.
Øjvind Wendel takkede for valget som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen,
ifølge vedtægterne, var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Dagsorden blev oplæst for derefter at blive godkendt af forsamlingen.

Ad 2 Valg af to medlemmer til stemmeudvalg
Kaj Johansen og René Silword blev valgt til stemmeudvalget.

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

Kommentarer til beretning
Herefter var der kommentarer til formandens beretning.
Blandt emner var der kommentarer til udlægning af sand til strandbred.
Nogle mente, at de 8.000 kr. som anvendes hertil kunne bruge som tilskud til kystsikring.
Andre så det som en fordel i, at det kunne medvirke til mere lyst til at have hus i
foreningen, og således gik talen på tværs i foreningen.
Der blev talt om ansvar for kystsikring. Er det grundejerforeningens ansvar at vedligeholde
kysten ud for foreningens område?
Til dette kunne dirigenten svare, at der lå regler for dette, dog uden at nævne hvor.
Vejvedligeholdelse blev drøftet, og efter debatten og generalforsamlingen er det blevet
vedtaget at indhente tilbud fra tre entreprenører.
Nu kom der et forslag om badebro, hvilket igen gav anledning til fordragelig men dog
bestemte meninger dels om pengeforbrug til en bro, men også den mere praktiske
vedligeholdelse og om lovlighed til etablering af en bro. En grundejer nævnte sit kendskab
til omkostninger til vedligeholdelse fra en anden bro i nærheden. En ret dyr affære.
Bestyrelsen drøfter en videre behandling af sagen.

Et brev fra Post Nord om etablering af postkasseområde blev diskuteret. Formanden har
kontaktet Post Nord og har dermed lagt sagen tilbage til Post Nord. Bestyrelsen arbejder
videre med detaljer.
Enkelte grundejere klagede over en sjusket omdeling af reklamer eller mangel på samme.
De blev anbefalet at kontakte de firmaer, som annoncerer og oplyse, at der ikke blev
omdelt reklamer til alle beboere.



Ad 4 Opdatering af fælles grundejersamarbejde, næstformanden orienterer
Næstformand Jacob Lundholm fortalte om samarbejdet mellem grundejerforeningerne.
Der er fortsat god opbakning til projektet fra de øvrige grundejerforeninger. Kun
Grundejerforeningen gyvelbugten har officielt meldt sig ud. Grundet ringe tilslutning fra
foreningernes medlemmer til de enkelte arbejdsgrupper er det besluttet at fokusere på
færre områder af større vigtighed. I denne forbindelse vil de fortsættende arbejdsgrupper
og deres fokusområde udgøre følgende:

· Entreprenørgruppe.
Formål: At sikre en indkøbskoordinering med henblik på
omkostningsreduktion af foreningernes løbende vedligehold inden for områderne:
Drænspuling, Grusveje – grus og støvbinding, Rabatter og beskæring,
Græsklipning af fællesarealer

· Kystsikringsgruppe
Formål: At sikre oversigt af lovgivning og regulering for vejledning af
Gnibens bestyrelser samt muligheden for etablere af en samlet kystsikringsplan for
grundejerforeningerne på Gniben.

· Trafikgruppe
Formål: Trafikregulering på Gnibenvej og ved udkørsel, herunder skiltning og
sikring af overholdelse af fartbegrænsning.

Hvis du som medlem af Grundejerforeningen Strandlystgård har fattet interesse for et eller
flere af emnerne og ønsker at arbejde videre med disse i ovenstående arbejdsgrupper,
bedes du kontakte bestyrelsen.
Yderligere information omkring det fælles grundejerforeningssamarbejde findes på
foreningens hjemmeside: www.strandlystgaard.dk

Ad 5 Indkomne forslag fra medlemmerne
Der var ingen ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Ad 6 Fremlæggelse af regnskab for 2015 og budget for 2016
Næstformanden fremlagde regnskab og budget, idet kassereren var fratrådt bestyrelsen.
Der var enkelte kommentarer til udgifter til sand til stranden og omkostninger til
bestyrelsesmøder, men flertallet af de 16 stemmeberettigede fandt udgifterne i orden.
Regnskab og budget blev herefter godkendt.

Ad 7 Valg af formand, bestyrelsesmedlem, kasserer og suppleanter.
a.  Valg af formand. Teddy Glistrup blev genvalgt
b.  Valg af bestyrelsesmedlem. Ivan Johannessen blev nyvalgt.
c.  Valg af kasserer

Som følge af kassererens udtrædelse af bestyrelsen var denne post ledig, men ingen
af de fremmødte ønskede at opstille, så næstformanden Jacob Lundholm lod sig
vælge som kasserer for en periode af et år, men med evt. ekstern assistance til selve
bogholderiet. Udgangspunktet var at Jacob Lundholm fastholder sin position som
næstformand med henblik på at få Kassererposten dækket ind. Kassererposten vil



således være til genvalg ved generalforsamlingen i april 2017.
d. Valg af 2 suppleanter

Kaj Johansen blev nyvalgt til 1. Suppleant og René Silvord til 2. Suppleant.
e. Leif Storgaard blev valgt til bilagskontrollant-suppleant.

Ad 8 Valg af bilagskontrollanter og -suppleant
a. Bente Wendel blev genvalgt som billagskontrollant.
b. Bent Andersen blev genvalgt som billagskontrollant.
c. Kaj Johansen blev genvalgt som bilagskontrollant-suppleant.

Ad 9 Eventuelt
Under punktet “eventuelt” blev der drøftet udsmykning af vore rabatter med lidt forskellige
løgplanter, som dog gav anledning til samtale om det kunne forenes med vores til tider
sultne råvildt.

Formanden nævnte forberedelse til foreningens 50 års jubilæum, ganske vist først i 2019,
men tiden løber som han nævnte, så bestyrelsen holder sagen lun.

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 12.30 og dirigenten kunne takke for god debat og
orden.

Næste års generalforsamling finder sted d. 29. april 2017 kl. 10.00 i Odden
Forsamlingshus.



FORMANDSBERETNING 2016
Velkommen til nye og gamle grundejere til den årlige generalforsamling.
Jeg håber, I har haft en god påske, selvom det har været det vådeste forår i mange år.
Samtidig har vi haft brud på et vandrør i vores område. Jeg vil gerne høre, om nogen af jer
har vand på grunden, for vores nabo-foreninger lider meget af høj vandstand.

Dræn
Vi har endelig afsluttet den gamle sag om brud på drænet ved Vedelsvej 26. Det var svært
at finde den rette entreprenør til at udføre opgaven på grund af tekniske installationer
omkring rørbruddet og på grund af store træer på stedet.
En grundejer hæfter i princippet for reparation af dræn på egen parcel og skal sætte sig
ind i, hvor drænene løber. Hidtil har foreningen dækket udgifterne til entreprenør-arbejdet,
men grundejeren har pligt til at fjerne beplantning oven på dræn.
Se drænkortet på vores hjemmeside og læs i Den Lille Grønne fra Odsherred Kommune.

Beplantning
Gamle træer bliver med årerne svagere og svagere over for nedbør og storme, så hold øje
med jeres træer på grunden og i skellet.
Det er ejerens ansvar at rydde op, hvis et træ vælter ud på vejen, det er ikke foreningens
opgave at flytte træer. Den, der er så flink at kontakte Falck eller anden redningshjælp,
risikerer at hæfte for regningen.
I skal samtidig huske at beskære ind til jeres skel og holde en fri højde på 4,20 m. Sidste
år gik bestyrelsen vejvandring den 12. juli og måtte bagefter sende 23 breve ud til
medlemmer om beskæring, samt efterfølgende rykkere.

Tvistigheder
Hvis der opstår uenighed mellem naboer, så tal sammen og prøv at forstå hinandens
argumenter. Tag en snak om skel ved fældning af træer – opsætning af hegn – carporte –
udhuse eller lign. Der er regler for det meste, men det bedste er, hvis I kan løse opgaven i
fællesskab.
Skelpæle kan være sat forkert. Mange skelpæle er sat omkring 1969, da var udstyret ikke
så præcist som i dag.

Hunde
Efter kedelige episoder med løse hunde og bange børn, må vi understrege, at foreningens
ordensregler skal overholdes. Hunde skal føres i snor uden for parcellerne.

Veje
Vejene har lidt meget under kraftig nedbør og vil blive udbedret med grus og støvbinding,
da vi forventer en lige så god sommer som sidste år. Vi fik også løst sagen om ødelagte
veje for enden af Strandlystgårdsvej i god ro og orden.

Strand
Der kom et nyt læs sand omkring 1. maj, det var meningen at foreningens medlemmer
selv skulle udlægge sandet, men vejret var elendigt. Derfor fik vi en entreprenør til at
udlægge sandet. Vi har fået mange positive tilkendegivelser på sandprojektet.
Der blev taget vandprøver for e-coli og coliforme bakterier 1,5 og 5 meter fra udløbet. Det
var gode tal. Vi tænker fortsat at tage årlige prøver af badevandet



Morgenbord på stranden den 19. juli måtte flyttes fra stranden og op til Strandlystgårdvej
28 hos Majbrit, det blev en hyggelig formiddag med mange deltagere. Det var trist, at
vejret viste sig fra sin dårligste side, men en stor tak til Majbrit for at lægge have til, en tak
til festudvalget – Uno, Helen, Birthe, Jesper og bestyrelsen.

Grøfter, dræn, kystsikring
Vand i grøfterne er et stort problem på den nederste del af Skovbuen og muligvis ved lige
numre på det sidste stykke af Vedelsvej. De grunde, der støder op til nabo-foreningerne,
ligger ved våde områder, generelt er vi ellers et af de mest afvandede områder på Gniben.
Drænet er blevet skyllet igennem fornylig, det skulle have været gjort sidste år, men vi
udskød det på grund af udgift til reparation. Der blev også lagt sten ved udløbet.
Det er bestyrelsens ønske at løfte sten på høfderne og skaffe flere sten rundt om udløbet.

Samarbejder
Samarbejdet med de andre grundejerforeninger på Gniben går lidt langsomt. Det næste
møde bliver i foråret.
Der er oprettet 4 grupper:
Entreprenør-gruppe til fælles indkøb og arbejde,
kystsikrings-
trafik-
og natur-gruppe.
Jacob vil informere om det.
Bestyrelsen har deltaget i møde med SAGT og det fælles årsmøde med Odsherred
kommune. Referaterne kan ses på deres hjemmesider.
Bestyrelsesarbejdet kører meget på e-mail og sms. Personligt føler jeg, det er en dårlig
måde at styre en forening på.
Vi har også haft en lang mødepause i vinterhalvåret, jeg håber, vi kan vende tilbage til
faste møder hos bestyrelsesmedlemmerne, det er vigtigt, at vi får en bestyrelse med
suppleanter, da det kan være svært at få alle til at deltage hver gang på grund af arbejde,
sygdom eller private årsager. Jeg tror, mødedeltagelsen har været på 4 deltagere i snit,
derfor er suppleanter nødvendige.
Er informationen på hjemmesiden tilfredsstillende?
Foreningen vil gerne oprette en sms- eller e-mail-kæde, men det kræver, at vi har kontakt-
oplysninger på alle.
Vi har modtaget et pålæg fra Post Nord om opsætning af et centralt brevkasseanlæg,
gældende for foreninger oprettet efter 1973. Det vil vi forsøge at afvise, da vores
udstykning er foretaget før.

Frivillige med i kommende initiativer
Opsætning af blomsterkummer, pasning af dem.
Rengøring af strand med klargøring af bænke den 21. maj hvis vejret tillader
I år har vi sat morgen-arrangementet til den 23. juli. Dog tages forbehold for ændringer.
Nu er der kun tre år til foreningens 50 års jubilæum, og bestyrelsen vil gerne spørge,
hvad medlemmerne ønsker i den anledning:
At nedsætte et festudvalg af frivillige sammen med et medlem af bestyrelsen?
At droppe al festivitas?
Bestyrelsen er åben for andre forslag, men en klarhed i dag ville være fint, for tiden går
hurtigt.



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

Efterskrift
Bestyrelsen har i indeværende år ikke modtaget tilkendegivelse fra nogen om at ville være
suppleant og ingen ønsker om at stille op til valg som formand.
Det ville være godt, hvis der var kommet nogle kandidater til bestyrelsens kendskab.
Mit største ønske er at kunne overlevere stafetten til en person, som bestyrelsen finder
egnet, men det er op til generalforsamlingen.
Til sidst vil jeg ønske alle et god sæson i grundejerforeningen.
Samtidig vil jeg takke min bestyrelse og alle, der har hjulpet foreningen i det år, der er
gået.
Næste års generalforsamling vil finde sted den 29. april 2017.

Teddy Glistrup
formand


