
Grundejerforeningen ”STRANDLYSTGÅRD”                                      maj 2011 
 

Herved præsenteres referat af årets generalforsamling  lørdag d.9.april 2011.  

Formanden, Teddy Glistrup, åbnede foreningens 42. Generalforsamling ved at byde de  

fremmødte medlemmer, velkommen til et veldækket bord med kaffe og morgenbrød. 

Generalforsamlingen blev overværet af 26 personer  - heraf 19 stemmeberettigede inklusiv 

Fuldmagter. Efter velkomsten gik formanden over til dagsordenen. 

1   Bestyrelsen foreslog Øjvind Wendel, som dirigent, blev valgt med akklamation 

       Øjvind takker for valget og konstaterede at generalforsamlingen var varslet i overensstemmelse  

       Med foreningens vedtægter om 21 dages varsel – og dermed lovlig og beslutningsdygtig. 

       Herefter læste Øjvind dagsordenen op, som blev godkendt af forsamlingen. 

2    Dirigenten foreslog Sigbrit Johansen og fru Hviid til stemmeudvalg, blev valgt med akklamation. 

3     Herefter oplæste formanden sin fyldige beretning: som kan læses sidst i referatet. 

4   Indkomne forslag fra medlemmerne: 

   Forslag til generalforsamling 2011 i Grundejerforeningen Strandlystgård.  

  Forslag om omlægning af Strandlystgårdsvej.  

  Vi skal hermed foreslå, at bestyrelsen undersøger foreningens muligheder for at opkøbe et stykke af 

Gnibenvej 13, matrikel 6b, Yderby By, Odden, fra boet efter dennes ejer og herefter anlægger vej på dette 

grundstykke, således at Strandlystgårdsvej fortsætter lige ud mod Gnibenvej i stedet for, som nu, at dreje 

og munde ud i Poppelkrogen.  

 Dette for at nedsætte trafikpresset på Poppelkrogen.  

Al trafik til det meget store sommerhusområde omkring Strandlystgårdsvej med sideveje skal på 

nuværende tidspunkt omkring Poppelkrogen, hvilket efterhånden er rigtig mange biler om dagen. Ved at 

omlægge udmundingen af Strandlystgårdsvej vil trafikken minimeres på Poppelkrogen, hvilket i høj grad vil 

mindske støjgenerne fra trafikken.  

  Da ejendommen p.t. står ubeboet, mener vi, at det vil være et godt tidspunkt til at undersøge sagen hos 

arvingerne af ejendommen.  



 Venlig hilsen  

Eva, Ole og Marianne Fibæk-Mikkelsen  

Poppelkrogen 1  

4583 Sjællands Odde  

Teddy fortalte at kommunen ikke ønsker  flere udkørsler til Gnibenvej og at foreningen ikke 

kan finansere det store beløb det evt. ville dreje sig om. Forslaget blev herefter trukket tilbage af 

forslagsstillerne 

5       Ingen forslag   

6.a.  Fremlæggelse af regnskab 2010 

            Blev godkendt med 19 stemmer og ros. 

6.b.  Fremlæggelse af buget 2011 med kontingent rykkergebyrer og vederlag 

            Bugettet blev vedtaget med 19 stemmer. 

7      Valg af Kasserer, bestyrelses medlemmer og suppleant. 

7.a.  Kasserer Majbrit Stokholm blev genvalgt med akklamation. 

7.b.  Næstformand Jutta Nielsen blev genvalgt med akklamation. 

7.c.   Bestyrelsesmedlem Kirsten Jørgensen blev genvalgt med akklamation. 

7.d     1.Suppleant Bente Pedersen blev genvalgt med akklamation. 

8       Valg af bilagskontrollanter og suppleanter 

8.a.    Bilagskontrollant Bente Wedel blev genvalgt med akklamation 

8.b      Bilagskontrollant Bent Andersen blev genvalgt med akklamation 

8.c.     Bilagskontrollant suppleant Kaj Johansen blev genvalgt med akklamation 

9            Eventuelt: 

               Kaj Johansen spørg ang. kloakering  kan vi oplyse at tidspunktet  er stadig år 2026. 



               Dæksler: hvornår og priser vil komme på vores hjemmeside. 

               Tilbud på nye postkasser/tyverisikring er sat i skabet ved Skovbuen. 

 

     Formandens beretning 

 

 
Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til foreningens 42 tyvende generalforsamling.Jeg 
håber I har fået lidt at spise og lidt varmt – koldt at drikke.Vi  har denne gang valgt at indkalde via 
hjemmesiden (iflg. Vedtægterne), og ved at sætte en indkaldelse op i vores udhæng skab på 
hjørnet af Skovbuen og Strandlystgårdsvej, samt uddelt til de grundejere, der har en postkasse på 
sommerhusadressen og lagt på foreningens  hjemmeside d. 21. februar 2011. 

(formanden modtog pr. brev indkaldelsen d. 3. marts 2011). 

Kommunen Der  har været afholdt et møde mellem Odsherred Kommune og grundejerforeninger 
og vejlaug.Dræn - og især grøfter - var hovedtemaet. Det var som sædvanlig meget kompakt med 
indlæg  om vandlov, færdselslov, kloakering og naturpleje. Kommunen vil gerne en masse ting, 
men har ingen penge - og der var al for kort spørgetid. 

Man kunne fristes til at sige ”spild af tid”. 

Byggesager Til stor forundring blev bestyrelsen inddraget i en byggesag. 
Det viser sig, at grundejerforeningen ifølge Deklaration nr. 821, tinglyst d. 19/1 - 1967 har 
indsigelsesret mod byggeri fra udstykningen 3f. Det har  kommunen så pludselig fået øje 
på. Grundejerforeningen vil forsøge at fremskaffe de forskellige deklarationer der er på 
vores udstykninger - og sætte dem på vores hjemmeside. 
Bænken I sommer fik vi endelig udskiftet den gamle bænk til en ny. Der er sat et skilt på, så  man 
kan se, at bænken tilhører grundejerforeningen. Det var lidt  af et arbejde at fjerne den gamle 
bænk. Tak til de frivillige, der sled for projektet. Billeder kan stadig ses på hjemmesiden. 

Badevandet  / Colibakterier I juli måned (d. 8. juli) tog vi prøver for colibakterier i 2 drænbrønde. 

Desværre viste det sig, at de var positive.Bakterierne er fundet på den sidste halvdel af drænet. 
Kommunen afviste at gøre noget, medmindre vi kunne finde kilden. Det var desværre ikke muligt. 
Bestyrelsen besluttede at sætte en advarsel op ved stranden - og på vores hjemmeside - om at 
undgå at bade ved drænudløbet. 

Vi tog nye prøver efter gennemskylning af drænrør, prøverne var stadig positive, dog med noget 
lavere værdier. Vi påtænker at tage en prøve i den yderste brønd inden badesæsonen starter. 
Kragøre grundejerforening, som er tilsluttet vores drænsystem, er med til at betale udgifterne. 

 



Drænet Vores dræn er blevet skyllet igennem i 2010. Desværre viste det sig, at der var et brud ved 
Vedelsvej 9 -11. Desuden er der vanskelig passage på et sidedræn på den sidste stikvej med ulige 
numre. Vi har også en synkende brønd ved Skovbuen 24, samt højvandsslusen på stranden har 
det ikke for godt. Vi holder selvfølgelig øje med udviklingen, og vil gerne have informationer fra 
vore grundejere, der eventuelt har problemer med vand på deres grund -  eller mistanke om 
drænbrud. Nedbruddet på Vedelsvej er blevet repareret med nye drænrør og en ny brønd. 

Grøften På  den nederste del af Skovbuen er der efter voldsom regn eller skybrud store problemer 
med vandafledning. Vi bliver nødt til at gøre noget ved grøften. Vi vil kontakte de tilstødende 
grundejere på Plantagevej, da vi mener de har part i sagen. Grundejerforeningen er ifølge 
vedtægterne pligtig til at vedligeholde dræn (grøfter) åbne dræn. Vi vil kontakte kommunen. 

Beskæring af bevoksning ud mod vej I foråret gik bestyrelsen en ”vejvandring” for at kontrollere 
bevoksningen ud mod vej. 

Et antal grundejere fik efterfølgende et brev med henstilling om at beskære bevoksning ud mod 
vej. Vi henstiller til at man overholder reglerne, som kan ses i ”den lille grønne”, som alle 
grundejere har fået tilsendt.Kommunen sender skrivelser ud - uanset hvor lille en vej er (fx stikvej) 
- hvis de får henvendelse om generende bevoksning fra postvæsenet, renovationsfirmaet, 
udryknings- køretøjer, grundejerforeninger eller lignende. 

Det kan blive  dyrt hvis det bliver kommunens folk, der udfører arbejdet.Bestyrelsen vil igen 
opfordre grundejere til at beskære bevoksning ud mod vej. 

VejeVi fik i foråret ordnet vores store veje samt et par stikveje. Desuden blev der kørt støvbinder 
på. Desværre holdt  vejreparationerne ikke ret længe, så vi fik Johnnys Haveservice - efter behov 
at fylde huller ud. Dertil brugte han grus fra de bunker, som grundejerforeningen har udlagt. 
Desværre har vi konstateret at det svinder i bunkerne, også når hullerne ikke bliver fyldt.  

 

Vi må  pointere at grusbunkerne kun er til vedligeholdelse af vejene. 

Vi har besluttet at lade Johnnys Haveservice reparere vores veje. Støvbinding bliver kørt på efter 
behov. Desuden vil vi vurdere, om vi skal have repareret flere stikveje. Vores grønne områder ved 
stranden bliver ligeledes klippet efter behov af Johnnys Haveservice. 

Hullet i asfalten ved Skovbuen er ikke glemt, det bliver repareret  sammen med eventuelt  andre 
asfaltreparationer. 

 

Vedtægter Angående Vedtægter Medlemskab  § 3 ,har bestyrelsen konstateret en skrivefejl 
vedrørende udstykning 3f. Der står 2f i vores Vedtægter. Det er en fejl, der vil blive rettet. 

 

Ordensregler Bestyrelsen har fået oversat foreningens Ordensregler til tysk og engelsk. De er delt 
ud til de sommerhuse der udlejes. Vi vil opfordre til at man lægger denne folder i 
udlejningsmappen eller hænger den på en opslagstavle. 



Vis hensyn til andre, - fx lad ikke hunde gå løs i foreningens område 

 

 

Hjertestarter Bestyrelsen har besluttet at grundejerforeningen ikke skal  investere i en 
hjertestarter. De bliver ofte udsat for hærværk. Desuden skal der være mindst 2 ekstra 
personer tilstede ved  et hjertestop. 
 
Hjemmeside Vi har det forløbne år udsendt en badeadvarsel angående colibakterier i vandet nær 
udløbet og 3 nyhedsbreve, de kan ses på vore hjemmeside.Hjemmesiden har været ramt af spam, 
derfor har  køb og salg, samt ris og ros været inaktive, problemet skulle være løst nu. 

Formanden er langt om længe kommet på nettet. Adressen er: 

 

skovbuen3@gmail.com   

Tak til Ivan Johannesen for hjælp og service til hjemmesiden samt installering af formandens pc.En 
tak til vores tidligere sekretær Jan Thomsen for arkivering af 10 års bestyrelsesarbejde - og hjælp 
til bestyrelsen. 

Tak til alle der har hjulpet foreningen 

En tak til bestyrelsen og deres bedre halvdel for et godt samarbejde. Den bestyrelse kan jeg og 
foreningen godt være stolte af. 

Til sidst vil jeg ønske alle en rigtig god påske samt en god og varm sommer og hermed vil jeg 
slutte min beretning og håber at vi får en god og saglig debat. 

                                                                                                                        Teddy Glistrup. 

 

 

Minna Tanggaard                                 Teddy Glistrup                                Øjvind Wendel 

Referent                                                  Formand                                          Dirigent 

 

Adressen til vores hjemmeside:www.strandlystgaard.dk 

Generalforsamlingen i 2012 finder sted: 

Lørdag d.14.april kl. 10.00 i Odden forsamlingshus. 



              

 


