
Grundejerforeningen  ”STRANDLYSTGÅRD”                           juli 2008 
 

 

               

1. Herved præsenteres - med en beklagelig stor forsinkelse - referatet af årets 
generalforsamling lørdag d. 16. april 2008, for de medlemmer, der ikke skriftligt har 

anmodet om at få det tilsendt pr .post. 

 

2. Såfremt De har afhændet Deres ejendom, bedes De skriftligt meddele den nye ejers 
navn og adresse til foreningens kasserer, jf. vedtægterne § 3 - samt til sekretæren. 

Flytning bedes ligeledes meddelt foreningens sekretær, skriftligt! 

 

3. Kontingentet for 2008 blev på generalforsamlingen fastsat uændret til:  500,- kr.  pr. 
parcel.  Sidste betalingsfrist var d. 1. juni 2008! 

 

 

 

 

Efter valg/genvalg på generalforsamlingen er bestyrelsen følgende: 
 

Formand:  René Silword  48 26 86 91 

  Postmosen 48 

  3400 Hillerød 

Sommerhusadresse: Strandlystgårdsvej 29 26 23 16 24 
   o-O-o 

Næstformand: Teddy Glistrup  39 69 25 32 

  Firkløvervej 18 

  2400 København NV 

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

Kasserer:  Jørgen Olsen  46 13 84 75 

  Søndergade 12 
  4030 Tune 

Sommerhusadresse: Strandlystgårdsvej 2  59 36 30 13 
   o-O-o 

Sekretær:  Jan Thomsen  32 59 44 78 

  Polensgade 52, 2. tv. 

  2300 København S 

Sommerhusadresse: Strandlystgårdsvej 15 20 89 44 78 
   o-O-o 

Bestyrelsesmedlem: Walther Pedersen  44 98 65 26 

  Bondehøjvej 4 G 

  2630 Taastrup 

Sommerhusadresse: Strandlystgårdsvej 79 59 32 71 16 
                           - o-O-o - 

1. suppleant: Flemming Hee  59 32 70 75 

  Strandlystgårdsvej 3  

4583 Sj. Odde   

Sommerhusadresse:              -            -  
   o-O-o 

2. suppleant: Kaj Johansen  48 79 71 19 

Humlehaven 18            

3200 Helsinge 

Sommerhusadresse: Strandlystgårdsvej 7           -  
     

Næste års generalforsamling finder sted: 

lørdag d. 18. april 2009 kl. 10.00 i Odden Forsamlingshus 
 



Grundejerforeningen  ”STRANDLYSTGÅRD”                               juni 2008 
 

Referat af 

Ordinær generalforsamling 

Lørdag d. 26. april 2008, kl. 10.00 i Odden Forsamlingshus 

 

 

Dagsorden 
0. Morgenkaffe 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Valg af 2 medlemmer til stemmeudvalg 
 

3. Formandens beretning om foreningens virke 
 

4. Indkomne forslag fra medlemmerne 
         Forslag skal være formanden i hænde senest d. 12. april. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen 
40-års-jubilæumsfest i 2009 

          Bestyrelsen foreslår nedsættelse af et festudvalg til varetagelse af 40-års-jubilæumsfesten. 

          Hvis der nedsættes et festudvalg foreslår bestyrelsen at der frigives 20.000 kr. til festen,. 

          Derudover foreslås det, at der skal ske en egenbetaling på 150 kr. pr. deltager 

 

6. a.  Fremlæggelse af regnskab 2007 
          Se vedlagte bilag / se hjemmesiden 
b.  Fremlæggelse af budget 2008 med kontingent, rykkergebyrer og vederlag 
         Se vedlagte bilag / se hjemmesiden  

 

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

         På valg er René Silword, som er villig til genvalg 

                 

7.2 Valg af bestyrelsesmedlem. 

På valg er Jan Thomsen, sekretæren, som er villig til genvalg 

                       

7.3 Valg af 2. suppleant. 

På valg er Kaj Johansen, som er / ikke er villig til genvalg ? 

 

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

       8.1.2 Valg af bilagskontrollant. På valg er Bente Wendel, som er villig til genvalg 

 

       8.2    Valg af bilagskontrollant-suppleant. På valg er Erik Berg, som er / ikke er villig til genvalg ? 

 

9.  Eventuelt 
 

o - O - o 

 
Formanden, René Silword (R.S.) åbnede generalforsam lingen og bød de fremmødte 
medlemmer velkommen til et veldækket morgenbord - m ed en lille skarp - på dette års 
ordinære generalforsamling, som blev overværet af 2 6 personer – heraf 18 
stemmeberettigede. 
 
Derefter gik formanden over til dagsordenen.     



 
 

      Ad 1  Bestyrelsen foreslog Øjvind Wendel (Ø. W.), 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. 
Der blev dog varslet et par ændringer under punktet  valg. Se ad 3. 
 
 

Ad 2  Dirigenten foreslog Majbrit Stockholm og Sigb rit Johansen til stemmeudvalg. Det blev 
          vedtaget 
 
 
 
Ad 3  Formanden startede med at nævne at bestyrelse smedlem Jørn Bechgaard havde trukket sig 

fra bestyrelsen på grund af sygdom. 
 
TAK til Jørn for et engageret arbejde i bestyrelsen  i flere år. 
 
Senere på generalforsamlingen ville der ske enkelte  ændringer i valgene i forhold til 
dagsordenen. 
 
Herefter oplæste formanden sin fyldige beretning : 
Det forgangne år har ikke været helt så hårdt et ar bejdsår som 2006-2007 var. Det at vi nu har 
fået moderniseret vores vedtægter for foreningen, h ar givet luft i kalenderen - og ligeså har 
det lettet arbejdet for sekretæren. Denne generalfo rsamling er den første efter revideringen af 
vedtægterne, som medfører at indkaldelsen nu foregå r via hjemmesiden. Ligeså vil referatet 
blive lagt på hjemmesiden. Husk, vil et medlem have  indkaldelsen og referatet fra 
generalforsamlingen som brev, skal sekretæren have skriftlig besked i dag. 
Medlemmer der tidligere har meddelt at de ønsker de tte pr. brev skal ikke meddele dette igen. 
Fremover vil vi lægge foreningens referater fra bes tyrelsesmøderne ind på vores hjemmeside. 
 
Bestyrelsen har drøftet vejenes tilstand, da vi opl ever at de entreprenører kommunen har 
aftaler med bruger større og større lastbiler til r enovation og tømning af septiktanke. Dette 
bevirker at foreningen skal øge omkostningerne til vedligeholdelsen af vejene. Vi har skrevet 
til SAGT (S ammenslutningen A f Grundejerforeninger i T rundholm kommune) om de vil tage 
denne sag op på deres næste møde med Teknisk udvalg  i Odsherred kommune. Det viste sig 
at en sådan aftale allerede eksisterer. På den bagg rund opfordrede vi 
repræsentantskabsmødet i SAGT til at tage denne sag  op igen. Dette fordi bestyrelsen 
oplever, at det ikke er mindre vogne der kommer for bi for tiden. 
 
Grusvejene er her i foråret blevet nyrenoverede, as faltvejen tilbage i 2007. 
 
Kystsikringen har vi snakket en del om. Vi har fået  kørt en del sten ned på stranden, og disse 
er lagt ud som kystsikring. Vi arbejder på at få lø ftet de høfder der ligger over mod havnen, 
hvis vi får nogle sten der er billige, (som vi har fået tilbud på her kort før generalforsamlingen. 
Dette tilbud skal vi have effektueret. 
 
Den eksisterende kystsikring har vi lov til at vedl igeholde, selv om det ikke er den form for 
kystsikring man bruger i dag. Anlæggelse af ny kyst sikring lægges parallelt med stranden, og 
tilladelse skal gives af de grundejere der har grun d ned til stranden. Det betyder at vi vil 
arbejde for at få løftet de eksisterende høfder der  måtte trænge til det. 
Vi har endvidere fremført på repræsentantskabsmødet  i SAGT, at vi opfordrer 
sammenslutningen til at arbejde for en fælles løsni ng vedrørende kystsikringen – herunder 
også med deltagelse af Odsherred Kommune. Dette for di det er et fælles problem for hele 
Sejrøbugten og naboforeningerne. 
 
Angående vores sag i Naturklagenævnet, har grundeje rforeningen fået - som det hedder i 
juridisk sprog ”Delvis medhold”. Medholdet fik vi p å baggrund af det referat der blev 
udformet ved besigtigelsen tilbage i 2006. På den b aggrund blev sagen sendt tilbage til 
Miljøcenter Roskilde, da amtet jo nu var nedlagt.  



Miljøcenteret har på baggrund af indstillingen fra Naturklagenævnet afsluttet sagen med den 
besked: at hegnet nede på stranden til højre for ve jen skal væk inden juni i år. 
Det pågældende medlem har nu også udmeld sig af for eningen. Det har den pågældende 
mulighed for, da de grundstykker han ejer er de ene ste der ikke har servitut, der pålægger 
ham at være medlem af vores grundejerforening.  
Efterfølgende har grundejerforeningen lavet en afta le med den pågældendes advokat med 
hensyn til betaling af de driftsudgifter der måtte komme på baggrund af vedligeholdelsen af 
vejene og drænet. Disse udgifter udregnes på baggru nd af udgiften beregnet på det enkelte 
medlem pr. år. 
 
Bestyrelsen har to forslag til generalforsamlingen i dag. Det ene drejer sig om vores 
kommende jubilæum og det andet om etablering af et arbejdsudvalg, som skal tage sig af 
historien i grundejerforeningen, men mere om det, n år vi kommer til punkt 5.  
 
 
Herefter havde et enkelt medlem spørgsmål til forma nden vedrørende forstærkning af kysten 
og færgernes indvirkning. 
Formanden svarede at vi vil undersøge spørgsmålet i  bestyrelsen.  
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 

Ad 4   Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer ne. 
 
Ad 5   Formanden og næstformanden Teddy Glistrup re degjorde kort for forslaget inden den 

      egentlige behandling. 
  
               De foreløbige  planer er at afholde jubilæumsfesten: 

 lørdag d. 5. september 2009 i Søllerødlejren ude p å Gniben, men… 
      der blev også foreslået forsamlingshuset - og  så kan det måske ikke blive d. 5/9 - 2009 !? 
 
      Der var flere medlemmer der var interesseret i at deltage i et lille udvalg med medlemmer fra 
      bestyrelsen. 
      Udvalget består herefter af: Teddy, Flemming og Kaj fra bestyrelsen + Majbrit Stokholm, 
      Uno Tschicaja og Birthe Larsen. 
      Bestyrelsens forslag indebar at der blev frig ivet 20.000 kr. af foreningens midler til festen. 
      En afstemning om forslaget blev vedtaget med 14 stemmer for, 1 imod og 3 der undlod at   
      stemme. Til sidst blev det foreslået at delta gerbetalingen blev ændret til ca . 150 kr. 

  
I forbindelse med forslaget om en 40-års-jubilæumsf est efterlyste formanden bidrag fra 
medlemmerne til et lille skrift om foreningens hist orie fra begyndelsen i 1969 til i dag. 
En af medstifterne af foreningen, afdøde O. V. Lars en,  har skrevet en beretning om 
foreningens spæde start. Den ligger på vores hjemme side.  
Jørgen Nielsen, St. 70 tilbød at bidrage med indlæg . Han har besøgt ældre medlemmer. 
Bidrag kan sendes til formanden. 
 

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

     Efter pausen fortsatte generalforsamlingen 
      

Ad 6 Regnskab:   
Jørgen Olsen kommenterede kort det udsendt regnskab  og forslag til budget, kontingent og 
vederlag. 
Regnskabet for 2007 blev enstemmigt godkendt.  
 
Budget, kontingent og vederlag:  
Kontingentet foreslås uændret til 500,- pr. parcel.  Vederlag og rykkergebyrer (100 kr.) er 
ligeledes uændret. Inden en rykker, sender kasserer en dog en påmindelse. 
Budget, kontingent og vederlag for 2007 blev godken dt 

 



Ad 7   Ad 7.1 René Silword blev genvalgt med akklam ation 
Ad 7. 2 Jan Thomsen blev genvalgt med akklamation 
 
Ad 7. 3 
Som tidligere nævnt i referatet var der en ændring under punkt 7 valg. Der blev indskudt et nyt 
punkt 7. 3 og punkt 7. 3 blev ændret til punkt 7. 4 . 
Efter at dagsordenen var lagt på hjemmesiden havde Jørn Bechgaard trukket sig fra bestyrelsen 
på grund af sygdom. Der skulle derfor vælges et nyt  bestyrelsesmedlem for resten af Jørns 
valgperiode (1 år). 
Næstformanden foreslog 1. suppleanten Flemming Hee,  mens kassereren foreslog 
bilagskontrollant Walther Pedersen. 
Der var nok medlemmer til at begære skriftlig afste mning. 
Denne endte med at Walther blev valgt med 12 stemme r mod Flemmings 6. 
Flemming fortsætter herefter uændret som 1. supplea nt 

 
Ad 7. 4 Kaj Johansen blev genvalgt med akklamation 
 

Ad 8  Grundet Walthers indvalg i bestyrelsen blev h ans post som bilagskontrollant ledig 
     Ad 8.1.1 Bent Andersen blev valgt med akklamat ion 
     Ad 8.1.2 Bente Wendel  blev genvalgt med akkla mation 
 
     Ad 8.2 Erik Berg ønskede ikke genvalg 

Steen Hennig blev valgt med akklamation 
 

Ad 9  René fik først ordet og benyttede lejligheden  til at takke forsamlingen for deltagelsen. 
      Derefter rettede René en tak til bestyrelsen og suppleanterne. 
       

     Det er bestyrelsens hensigt at øge information sniveauet, bl. a. ved at bruge udhængsskabet.  
      Jørgen Nielsen gav ros for den nyrenoverede v ej. 

Herefter takkede dirigenten, Øjvind Wendel, for god  ro og orden. 
Redningsposten er nu komplet igen – dog uden rude, men med en plombe. 
Der blev opfordret til at overholde en hastighed på  20 km/t 
Kan man evt. lægge en sten ved det nye hul i asfalt en i det første sving? 
Bente Andersen spurgte om der ikke er et samråd vi kan søge (”puljepenge”)? Hun vil selv prøve 
at undersøge sagen. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 11.30 
 
          Adressen til vores hjemmeside: 
  
                  www.strandlystgaard.dk  
 

        Hvis man vil ind på den 6. bjælke: For ejer e, tastes :  Brugernavn og Adgangskode  
 
       Brugernavn og adgangskode kan fås oplyst tel efonisk hos kassereren.  

 
Generalforsamlingen i 2009 finder sted: 

lørdag d. 18. april 2009 kl. 10.00 i Odden forsamli ngshus  
 

                
               Jan  Thomsen                                      Øjvind  Wendel  
                     referent              dirigent  

       René Silword 
     Formand 

 
Meddel venligst eventuel flytning eller salg til fo reningens kasserer og sekretær! 
 
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”! 
 
E, 2008, generalforsamling, referat, hjemmesiden, 2 . udg.doc 


