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Referat af ordinær generalforsamling  
lørdag d. 26. april 2014 kl. 10.00 i Odden Forsamlingshus 
Skoletoften 6, Havnebyen. 
Fraværende med afbud: Jutta Nielsen. 
 
Formanden bød velkommen til de mange fremmødte og gik over til dagsordenen. 
 
Ad 1 Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Øjvind Wendel, som blev valgt med akklamation. 
Øjvind Wendel takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt – med 21 dages varsel i overensstemmelse med vedtægterne – og 
dermed beslutningsdygtig. Til stede var stemmeberettigede fra 27 parceller. 
 
Dagsordenen blev læst op og derefter godkendt af forsamlingen. 
 
Ad 2 Valg af to medlemmer til stemmeudvalg 
Sigbrit Johansen og Bente Wendel blev foreslået til stemmeudvalg. Det blev 
vedtaget. 
 
Ad 3 Formandens beretning om foreningens virke 
Formanden oplæste sin beretning. 
Beretningen kan læses sidst i referatet og ligger på www.strandlystgaard.dk 
Beretningen blev godkendt. 
 
Rene Silword opfordrede bestyrelsen til at genopfriske ordensreglerne om brug af 
larmende redskaber, da mange synes at ignorere dem, og flere knyttede 
kommentarer med fællesnævneren: »vis det fornødne hensyn«  
Bent Andersen konkluderede: Det er op til bestyrelsen at videreformidle reglerne til 
nye grundejere. 
 
Kaj Johansen spurgte, om der i foreningens regi ikke kunne gøres en samlet 
indsats for at komme muldvarpeplagen til livs. Teddy svarede, at nogle af 
grundejerne bruger gift, men den er også giftig for de mange husdyr i området. 
Myndighederne anser ikke muldvarpe for at være skadedyr, så generelt er 
bekæmpelsen en privat indsats. 
 
Der kom mange gode tips fra salen: Sæt glas med bunden i vejret over hullerne. 
Hvidløg ned i hullerne. En fælde, som klipper halsen over på dem, er effektiv.  



Gift i hullerne og en sort spand over. De professionelle bekæmpere er en 
pengemaskine, for de får heller ikke has på muldvarpene. 
 
Ad 4 Indkomne forslag fra medlemmerne 
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 
 
Ad 5 Forslag fra bestyrelsen 
Bestyrelsens to forslag om nye tilføjelser til foreningens vedtægter gav anledning til debat 
om den endelige udformning af forslagene. Især 1. punkt, om beskadigelse af veje ved 
byggeri, affødte kommentarer.  
Sigbrit Johansen spurgte om, hvad det sker, hvis de store slamsugere beskadiger vejen, 
når man rekvirerer dem uden for den almindelige tømningsordning. Svaret blev, at 
vognmanden har en forsikring mod skader, men at man må holde øje med sin vej og 
bruge billeddokumentation ved pludselige skader. 
Ole Knudsen: Hvad hvis Kalmarhus ødelægger hele vendepladsen ved mit hus på 
Vedelvej, hvor de skal til at bygge, er de så forpligtet til at genetablere den? Svaret er ja. 
 
Jacob Lundholm foreslog et ændringsforslag til 1. nye punkt til foreningens vedtægter: 
»Det er grundejerens ansvar at sikre overkørslen til grunden og skåne dræn og skel.« 
i stedet for »Der lægges jernplader ved overkørslen til grunden.« Ivan Johannsen tilføjede 
Sidste sætning bør være: »Det pålægges grundejeren at udbedre skader på veje, dræn og 
skel forårsaget af tung trafik.« 
 
Den endelige formulering af den nye paragraf i foreningens vedtægter:  
»Når en grundejer skal have opført nybyggeri eller foretage renovering af sit sommerhus, 
er det altid grundejeren, der står for entreprisen. Det er grundejerens ansvar at sikre 
overkørslen til grunden og skåne dræn og skel. Det pålægges grundejeren at udbedre 
skader på veje, dræn og skel forårsaget af tung trafik« blev enstemmigt vedtaget. 
 
2. nye punkt til foreningens vedtægter:  
»Hvis et bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage i et fastlagt bestyrelsesmøde, 
kontaktes 1. eller 2. suppleanten, som får mandat til at have stemmeret på dette ene 
møde.« blev enstemmigt vedtaget. 
 
Jacob Lundholm spurgte, om det kunne være en ide, at foreningen rådede over 
redskaber, f. eks. jernplader eller andet tungt materiel, som kunne udlånes. Problemet er, 
at vi ikke råder over lokaler til opbevaring. 
 
Ad 6 Fremlæggelse af resultatopgørelse for 2013 
Resultatopgørelse 2013 blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad 6a Fremlæggelse af budget for 2014 med kontingent, rykkergebyrer og vederlag 
Budgettet fik en anmærkning ang. skyldige omkostninger. Majbrit går tallene igennem, og 
retter fejlen. Budget 2014 blev trods anmærkningen enstemmigt vedtaget. 



Kontingentet er atter tilbage på 800 kr. om året pr. parcel. 
 
Ad 7 Valg af formand, bestyrelsesmedlem og 2. suppleant 
Bestyrelsen kunne med glæde konstatere, at opfordringen til nye medlemmer om at gå ind 
i foreningsarbejde har båret frugt. Det kom således til kampvalg om posten som 
bestyrelsesmedlem mellem Kim Kristensen, Strandlystgårdsvej 5 og Jacob Lundholm, 
Strandlystgårdsvej 15. Det blev tæt løb mellem de to, men Kim fik 12 og Jacob 14 
stemmer. 
Udfaldet blev : 
a.  Teddy Glistrup blev genvalgt som formand. 
b.  Jacob Lundholm blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 
c.   Minna Tanggaard blev valgt som ny 2. suppleant. 
 
Ad 8 Valg af bilagskontrollanter og -suppleant 
a.  valg af bilagskontrollant. Bente Wendel blev genvalgt 
b.  valg af bilagskontrollant. Bent Andersen blev genvalgt 
c.  valg af bilagskontrollant-suppleant. Kaj Johansen blev genvalgt 
 
Flemming Hee fik overrakt sin gave som tak for 8 års arbejde i bestyrelsen.  
 
Ad 9 Eventuelt 
Man kan igen i år få hjemmelavede fuglekasser ganske gratis hos Leif Mortensen 
Strandlystgårdsvej 27.  
 
Bestyrelsen blev bedt om at tage kontakt til ejeren af Vedelvej 1, da stedet er ved at gå 
helt i forfald. Man kan henstille til ejeren om at rydde op og slå græsset, men bestyrelsen 
er ikke en udøvende myndighed. 
 
De store mængder af afsavede grene fra vinterens uvejr ligger nu og bliver knastørre – 
ikke mindst bunkerne ved Strandlystgård. Bestyrelsen vil henstille til ejerne om at fjerne 
grenene. Ignoreres opfordringen bliver det brandmyndighederne, som pålægger ejerne at 
udføre arbejdet. 
 
Generalforsamlingen blev holdt i en afslappet atmosfære og formanden takkede de 
fremmødte for deltagelsen. 
Mødet sluttede omkring kl. 12.30 
 
Næste års generalforsamling afholdes lørdag d. 18. april 2015  
i Odden Forsamlingshus 

 
Venlig hilsen Bestyrelsen 







FORMANDSBERETNING 2014 

 

Jeg vil byde nye og gamle medlemmer af Grundejerforeningen Strandlystgård velkommen 
til den årlige generalforsamling. 

Som det første, må jeg med sorg meddele, at vores gamle formand, Kirsten Jørgensens 
mand og min nære ven, Knud Jørgensen, døde d. 7. maj sidste forår.  

   Knud sad i bestyrelsen fra 1990 – 2004, og ét af de mange projekter Knud stod for, var 
skiltningen på foreningens område og den første etape af asfalteringen på 
Strandlystgårdsvej.  

   Bestyrelsesmedlem Minna Tanggård mistede sin mand, Per Jensen d. 29. november.  
Per var en god kammerat og en handlingens mand – altid parat, når der var brug for en 
hjælpende hånd.  

 
Æret Være Deres Minde.  

Jeg foreslår vi holder 1 minuts stilhed 

 
Dette er vor 45. generalforsamling, og når jeg ser tilbage på, hvornår det begyndte for mig, 
skete det i 1985, men den første rigtige berøring med foreningen startede ved 20 års 
jubilæet i 1989, hvor der var ledige pladser til festen. Det var et hyggeligt arrangement, 
hvor vi lærte en masse mennesker at kende.  

   Kigger jeg ud over de fremmødte i dag, er der ikke mange tilbage – et slag på tasken – 
måske 10 procent.  

   Tiden er gået hurtigt, den nuværende bestyrelse har allerede 5 års jubilæum, og et af de 
problemer, man også havde på dagsorden for 25 år siden, har eksisteret op til i dag, 
nemlig udløbet på stranden. 

 
UDLØBET PÅ STRANDEN: 
Jeg mener, at udløbet blev opført ca. i 1957 og vedligeholdelse og reparation er løbende 
udført, men med tiden har havet og utallige storme slidt hårdt på det. Med fornyelsen af 
den yderste del af udløbet skulle problemet være løst nu. Entreprenør Lars Vesti Olsen 
har udført arbejdet og har løftet stenene på vores høfter til begge sider af stranden. 

   Det blev en længere proces end ventet, først skulle vi finde en entreprenør og 4 firmaer 
blev tilbudt opgaven, vi fik svar fra de 2. Det fortæller lidt om, hvor vanskelig en opgave 
det var. Planlægning af arbejdet i havvand med hensyntagen til vejret osv.  



Tilbuddene var meget ens, så vi tog det billigste. Først skulle Odsherred kommune 
involveres, så Kystdirektoratet, så miljømyndighederne, så blev vejret dårligt og til sidst 
kom stormene Allan og Bodil, dernæst Carl, men endelig – i marts måned 2014, gik 
arbejdet i gang og er nu færdigt. Det er vi meget glade for. 

   Hvis I endnu ikke har set det, så gå en tur ned på stranden. 

   Vores kyst er heldigvis sluppet billigt fra Allan, Bodil og Carls hærgen i forhold til hvad 
andre grundejerforeninger må slås med. 

VEJE OG GRØFTER: 
Vejene har generelt fået vedligeholdelse som normalt, men et nyt lag grus er lagt på det 
nederste stykke af Skovbuen 30 B – 38 (stikvejen efter T-krydset).  

   Vi har igen i år haft problemer med grøften langs det pågældende stykke af Skovbuen 
34 – 38. Bredejerne dér skal selv passe deres grøft sammen med bredejerne fra 
Plantagevej, men bestyrelsen har støttet op om deres klage over den overfyldte grøft ved 
at skrive til Odsherred kommunes miljøudvalg, da problemet synes at være opstået 
nærmere stranden. Ejerne af Plantagevej 112 og 118 har fået en påmindelse fra 
kommunen, og udløbet til stranden fra nr. 118 er renset op. Vedligeholdelsen af vore veje 
bliver fulgt meget nøje af vor næstformand, Jutta Nielsen, der bor heroppe. 

 
BESKÆRING: 
Beskæring af vore buske og træer ud mod vejene skal vi til stadighed passe, Odsherred 
Kommunes krav til vejenes minimums-bredde er 5 meter, minimums-højde 4,20 meter. 
Bestyrelsen var på vejvandring sidste sommer og har efterfølgende med tilfredshed 
konstateret, at de sidste alvorlige hængepartier er blevet løst. Nu er den næste udfordring 
at rydde træer og grene væk efter vinterens storme. 
 
SELVTÆGT 
Jeg vil lige minde grundejerne om udøvelsen af selvtægt. Det være sig beskæring af 
andres buske og træer eller flytning af sten og grus på stranden. Det er strengt forbudt ! 
Der er klare regler for beskæring af buske og træer og rigtigt strenge regler for ændring af 
kystnære områder, regler som myndighederne – ja, selv på EU-plan – har udstukket. 
Foreningen kan risikere bøde, så lad være med at gøre noget selv.  

 
STRANDHYGGE: 
Den 24. august afholdt foreningen en dejlig sommerfest, desværre var der ikke mange 
deltagere, men en del kom forbi og tilkendegav, at det var en god ide, men var forhindret i 
at deltage. Vi kunne næppe få bedre vejr end den dag, og vi gentager succesen den 19. 
juli 2014.  



Om 5 år har foreningen 50 års jubilæum, og vi kan så småt begynde at sammensætte et 
festudvalg af interesserede deltagere. Har du »Planlægnings-genet til Fest og Farver« er 
du velkommen til henvende dig til bestyrelsen. 

 
VEDTÆGTER: 
Bestyrelsen fremlægger 2 nye forslag til vores vedtægter. Vi har søgt råd hos SAGT om 
hvem, der bærer det økonomiske ansvar, hvis tung trafik med byggematerialer ødelægger 
veje og skel. Vi blev således rådet til at føje det ind i foreningens vedtægter.  

Det andet forslag indeholder en regelændring for suppleanter. 

 
ODSHERRED KOMMUNES MØDE MED SAGT: 
Den 10. august 2013 holdt Odsherred Kommune sit årlige informationsmøde med 
Sammenslutningen Af Grundejerforeninger i Odsherred (kaldes stadigvæk SAGT)  

Blandt emnerne, der blev behandlet på mødet var:  
·  Forsinkelsen af rute 21 på grund af den hårde vinter i 2012-13,  

·  Kloakeringsarbejdet sat i stå på grund af kommunens sagsanlæg mod staten,  

·  Præsentation af en film om Geopark, som ligger på Nettet,  

·  Voldsom tangplage på visse strande,  

·  Tal fra politiet vedrørende tyverier i sommerhusområderne  

·  Love om skiltning på private veje for at komme hjemmelavede skilte til livs.  

   I spørgetiden spurgte jeg, om der fandtes regler for, hvor tunge biler der må køre på 
vores sommerhusveje. 

Det fyldige referat fra SAGT kan læses på SAGTs hjemmeside. 

 
SAGTS ÅRLIGE GENERALFORSAMLING: 
Den 7. april i år var vi til generalforsamling i Hvidovre, og flere af emnerne fra sidste 
sommers møde var på dagsorden.  

Kloakeringsarbejdet har stået stille 1 år, og hele den omfattende plan er mindst 2 år 
forsinket. For vores område hedder det ca. 2028-29, hvis den oprindelige rækkefølge 
holder. Opførelsen af et stort rensningsanlæg ved Tengslemark er endnu ikke påbegyndt, 
og anlægget ved Højby er allerede overbelastet. 

 
 



Tangbjergene på visse strande er et kæmpe problem og i år skal der fremlægges en plan 
for oprydningen. Især inde i bunden af Sejerøbugten har folk sat deres huse til salg, fordi 
der ikke sker noget. Man må nemlig ikke selv fjerne tangen. Vinterens storme har skyllet 
endnu mere i land, og stanken bliver kun værre. Hele forløbet har udviklet sig til noget af 
en farce mellem forskellige myndigheder, og vi skal vist være glade for ikke at være ramt. 

Politiets tal viser, at der i 2012-2013 var et fald i antallet af indbrud til ca. 400 om året, 
men også, at tyveknægtene i højere grad har kig på garager, skure og udhuse, hvor de 
stjæler redskaber og værktøj. 

Afbrænding af haveaffald er forbudt hele året, og det har vi tilladt os at skrive ind i 
foreningens ordensregler, da det er en kommunal forordning, der gælder for alle 
sommerhusområder i Odsherred. 

Mobil- og datanet er ikke blevet meget bedre siden sidste år, men kommunen har stillet 
gratis arealer til rådighed for operatørernes opsætning af master. På mastedatabasen.dk 
kan man se planen for opsætning. Der er også aktiviteter i gang mellem SEAS-NVE og 
Odsherred Forsyning for at lægge fibernet samtidig med kloakeringen. 

 
TAK: 
Til sidst vil jeg rette en tak til de, der hjalp med at rydde vejene for træer, grene og diverse 
genstande efter stormene Alan, Bodil og Carl og til de, der tog kontakt med de uheldige 
grundejere. 

Efter 5 gode år med den samme bestyrelse må vi desværre sige farvel til Flemming Hee, 
der ønsker at fratræde efter 8 år som suppleant. Minna Tanggaard ønsker at træde lidt 
tilbage for at varetage posten som suppleant. 

   Det har været et hårdt år for bestyrelsens medlemmer og familier. Vi har været ramt af 
dødsfald og forskellige sygdomme. Jeg vil takke alle i bestyrelsen og deres ægtefæller for 
det store arbejde, der er udført og for det stærke sammenhold, der er vist – både i med- og 
modgang.  
 
En tak til alle, der har hjulpet vores forening.  

 
 
 
 

Med de bedste ønsker for fremtiden  
Teddy Glistrup 

	  




	2014 Referat, resultat, balance, beretning
	Referat af generalforsamling 26-4-14.pdf
	Resultat og balance 2013.pdf
	Formands beretning 2014.pdf

	underskrifter referat.pdf



