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REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021 

                   Afholdt d. 7. august 2021, kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus, Stationsvej 14, 3210 Vejby 

 

Formanden Kurt Kristensen bød på bestyrelsens vegne velkommen til de i alt 26 fremmødte medlemmer. 

John Petersen, Grønningen 13, blev valgt som dirigent og konstaterede derefter at indkaldelsen var 

rettidigt udsendt og generalforsamlingen forskriftmæssigt indkaldt i henhold til vedtægterne og dermed 

beslutningsdygtig. 

  

1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2020-2021 

Dirigenten gav derefter ordet til formanden, Kurt Kristensen, som spurgte om, der var kommentarer til den 

fremsendte beretning 

Da ingen havde kommentarer blev beretningen derefter taget ad notam. 

2 REGNSKAB 

Foreningens kasserer Peter Carlsen fremlagde det af bestyrelsen og den interne revisor underskrevne 

regnskab for 2020. 

Et medlem spurgte til inddrivelsen af Max Döbelis skyld til foreningen. Kassereren svarede, at man foreløbig 

ikke havde været i stand til at inddrive gældsposten, men at man ville fortsætte med forsøg på 

inddrivningen. Det vil blive overvejet om man skal lade Max Döbeli blive registreret i RKI som dårlig betaler. 

Generalforsamlingen blev gjort opmærksom på, at yderligere forsøg på inddrivelse af gældsposten via 

advokat, vil kunne komme til at koste så langt mere end det beløb, skyldneren er i stand til at afdrage. 

Regnskabet blev derefter godkendt. 

3 BESTYRELSEN, SUPPLEANT og REVISOR 

a) Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: 

Poul Bach Sørensen, Kastorvej 12, 

Peter Carlsen, Grønningen 17 

b) Nyvalg 

Anne-Marie Faurschou, Heliosvej 2 

Alle 3 medlemmer blev valgt med akklamation for en periode af 2 år. 

c) Valg af suppleant 

Peter Nielsen, Brantebjerg 10 

Blev valgt for en periode af 1 år. 
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      VALG AF INTERN REVISOR 

Maria Bau, Kamillevej 8, genopstillede og blev valgt for en periode af 1 år. 

4 FORSLAG FRA BESTYRELSEN 

a) Bestyrelsens plan for asfaltering af alle foreningens 18 veje, lader sig af økonomiske grunde 

ikke gøre. Man vil derfor i stedet indhente tilbud om asfaltering af de hårdest nedslidte veje 

med henblik på at få udført arbejdet i indeværende år. 

Der vil derefter blive lavet en handlingsplan for asfalteringen af resten af vejene. 

Disse tiltag blev godkendt af generalforsamlingen. 

b) Bestyrelsen foreslog at fortsætte med et årligt kontingent på Kr. 900,00, hvilket 

generalforsamlingen tilsluttede sig. 

 

5 FORSLAG FRA MEDLEMMERNE 

Der var ved fristens udløb ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

 

7. EVENTUELT 

 

a. Affaldsordning. 

Der vil i løbet af 2023 kommunalt blive indført ændringer i affaldsordningen, hvilket – som det 

ser ud lige nu – kommer til at indebære, at hver grundejer fremtidig udstyres med 4 containere 

til sortering af matriklens affald. Yderligere oplysninger vil fremkomme, når tidspunktet for 

ændringen nærmer sig. 

 

b. Drænlaug 

Et drænlaug som berørte Malkevejen var på tapetet under forslag fra bestyrelsen, men da der 

ikke var berørte medlemmer tilstede blev det umiddelbart ikke til noget. 

Da det er presserende at få oprettet et laug vil bestyrelsen sende en mail ud til de medlemmer 

hvor det er påvist at drænet løber i drænrør under deres matrikel. 

 

c. Fibernet 

Der arbejdes i øjeblikket på at undersøge, om det vil være muligt at få etableret fibernet i 

foreningens område. 

 

d. Soundboxes 

Der er det sidste par år opstået problemer med alt for højt spillet musik på Soundboxes. Hvis 

man ikke kan tale med enten lejere eller grundejere, anbefales man at kontakte politiet. 

 

e. Vand 

En grundejer klagede over at regnvand løb fra vejen og ind på hans grund og foreslog at 

bestyrelsen gjorde noget ved problemet!! 

Der blev talt om vejbump som ledte vandet videre ned af Vangegærdet til brøndene i vejkanten 

ved Grønningen. En sådan løsning er at lade problemet gå videre til de grundejere som er 

tilsluttet drænet Grønningen/Munkestensvej da de pågældende grundejere så skal have 

dimensioneret deres drænrør op i størrelse, derudover er det ikke tilladt at lave vejbump uden 

en godkendelse fra både kommunen og politiet.  
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Vi lever i en tid med global opvarmning og det berører os alle, nogen mere end andre og som vi 

ser det kan bestyrelsen ikke styre vejret og derfor må vi bede de enkelte grundejere om at gøre 

de fornødne foranstaltninger til at imødegå problemerne på egen grund. Det kan være i form af 

faskiner eller fordele det tilløbne vand på egen grund mere fordelagtigt 

 

Dirigenten erklærede derefter generalforsamlingen for afsluttet kl. 12:00. 

 

                                                                                Med venlig hilsen 

                                                                                     Bestyrelsen 

Referenter: Ida Nyboe Rasmussen, Grønningen 3 og Poul Bach Sørensen, Kastorvej 12 

 

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen d. 7. august for sæsonen 2021-2022 som følger: 

Formand: Kurt Kristensen, Kastorvej 13 

Næstformand: Poul Bach Sørensen, Kastorvej 12 

Kasserer: Peter Carlsen, Grønningen 17 

Medlem: Ida Nyboe Rasmussen, Grønningen 3 

Medlem: Anne-Marie Faurschou, Heliosvej 2 

Suppleant:  Peter Nielsen, Brantebjerg 10  
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AFHENTNING af GRENAFFALD for 2021/2022 

                                                                             Efterårssæson 2021 

                                                             Afhentning af grenaffald sker i uge 44  

              Udlægning på eget forareal må tidligst ske 2 uger før afhentning 

 

                            Forårssæson 2022 

                                                            Afhentning af grenaffald sker i uge 20 

                                          Udlægning på eget forareal må tidligst ske 2 uger før afhentning 

 

Vi gør opmærksom på, at hver grundejer højst må udlægge 5m3 grenaffald. Såfremt flere grundejere går 

sammen om at udlægge større bunker, skal der i bunkerne klart skiltes med, hvilke parceller det drejer sig 

om. Træstammer må kun være 13 cm i diameter. Læs mere om reglerne på foreningens hjemmeside 

www.strandhojgaard.dk 

 

 

                                                                  GRÆSSLÅNINGSTIDER 

                                                            Hverdage                    Kl      10-18 

                                                            Lørdag                         kl.     10-13 

                                                           Søn-og helligdage      Kl.      10-12 

Tiderne gælder ligeledes for motorsave og samtlige andre støjende maskiner. 

Adresseændring eller tilmelding af e-mail adresseændring: meddel venligst dette til kasserer, Peter Carlsen 

på: 

                                                                     Pc200654@gmail.com  

 

Bestyrelsen beder venligst medlemmerne om at henvende sig skriftligt – og helst på e-mail  
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