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Sommerhus- og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand. 
Referat fra den ordinære generalforsamling 14/5 2016 i Dr. Ferieby. 

 
R E F E R A T. 

I henhold til den udsendte dagsorden bød formand Svend Møller velkommen til denne 
ordinære generalforsamling. Han håbede på en god og saglig debat. 
1. Punkt på dagsordenen, valg af dirigent. Formanden foreslog Gert Schou til dirigent og 

spurgte samtidigt, om der var andre forslag. Det var der ikke, så Gert Schou var 
enstemmigt valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Det blev 
godkendt. Han oplyste at der var 105 stemmeberettigede tilstede. 
Til stemmetællere udpegede han foreningens 2 revisorer suppleret med Ulla Pedersen. 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 
Beretningen er efterfølgende lagt på hjemmesiden og kan læses der.  Beretningen var 
opdelt i en beretning fra det der var sket i 2015, 
 og en del der omfattede 2016 frem til afholdelse af denne generalforsamling. 
Efter fremlæggelse gav dirigenten ordet til forsamlingen. 
* Rønnevej 5. Tak til bestyrelsen for det store arbejde. 
* Nobilisvej 9. Ville vide hvorfor kuber til flasker og papir var fjernet fra Lyngvej. Stod på 
deres grund?  Svar – kuberne tilhører Reno Djurs, og bestyrelsen har bedt Reno Djurs om at 
flytte dem til p-plads ved Hotel Havlund for at undgå, at de lastbiler, som tømmer dem, 
ødelægger de ny renoverede veje. 
* Kaj S. Enebærvej. Udtrykte kritik af den udførte vej renovering på Enebærvej  
Han var ikke enig i at forbyde store lastbiler i området. Hvad bliver det næste? at 
skraldebilen ikke må køre på vejene? Formanden svarede på kritikken. 
* Kastanievej 3. Efterlyst opsætning af rækværk ved grøften på Pilevej. Blev påtalt sidste år. 
Svar. Vil blive udført i dette år. 
* Ellevej 29. Hvem skal fjerne rabatjord på fællesarealer der, hvor det enkelte medlem ikke 
fjerner det. Svar - det er op til hvert enkelt medlem at fjerne jorden, og der hvor det ikke 
sker, vil bestyrelsen løse det. 
* Kastanievej 3. Hvorfor har man tromlet rabatjorden langs vejene? Svar – det fandt vi var 
nødvendigt. 
* Polderrevsvej 9. Hvem skal fjerne rabatjorden langs Polderrevsvej? 
   Kritik af oprensning af grøften ved Polderrevsvej. Svar - det gør foreningen  
  og bestyrelsen er klar over at oprensningen skal gøres bedre. 
* Birkevej 27. Gjorde opmærksom på, at trærødder ikke var fræset ned. Ellers et fint stykke 
arbejde. Svar – bestyrelsen følger op på kritikken. 
Dirigenten kunne herefter sætte beretningen til godkendelse. Beretningen blev 
enstemmigt godkendt.  
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3.Aflæggelse af årsregnskab 
 Foreningens kasserer Hans Ole Malfeld gennemgik årsregnskabet som udviste et overskud  
 på 34.978 kr. der overføres til egenkapitalen. Balancen pr 31/12 2015 udviste en  
 egenkapital pr. 31/12 2015 på 720.178 kr. 
Dirigenten satte regnskabet til debat og til godkendelse. Der var ingen kommentarer så 
årsregnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

 
      4.Indkomne forslag. 

Dirigenten oplyste at der var indkommet 3 forslag. Det ene forslag ønskede forslagsstilleren 
behandlet under punkt 9, eventuelt. 

 
Forslag 1. 

       Forslag om placering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Lyngvej  
       indsendt af Lars og Susanne Bay Alexandersen, Poppelvej 1.        
       Forslagsstillerne motiverede forslaget for generalforsamlingen. 
       På bestyrelsens vegne svarede næstformanden. Bestyrelsen har stor      
       forståelse for forslaget og nævnte, at foreningen for år tilbage havde forsøgt  
       med kummer på Pilevej og det gik helt galt. Vi indhentede tilladelser fra  
       politiet, fik etableret kummerne, og så var der et medlem, som ikke ville have  
       det. Når man ikke er enige, måtte vi fjerne det hele. Vi kan kun foreslå jer på  
       vejen at få samlet underskrifter fra samtlige husejere på vejstrækningen, og    
       når I er enige kan vi i bestyrelsen se på mulighederne, og om vi har økonomi til  
       det. I dag kan vi kun henstille til alle trafikanter på vores veje om at vise hensyn. 
       Efterfølgende var der en livlig debat med mange forlag til vej chikaner. 
       Et medlem foreslår, at bestyrelsen skulle komme med et forslag til næste års      
       generalforsamling. 
       Dirigenten konkluderede, at bestyrelsen arbejder videre med det indkomne  
       forslag. PS. Forslaget i sin fulde ordlyd ligger på hjemmesiden. 
       Forslag 2. 
       Forslag om løsgående katte i sommerhusområdet indsendt af 
       Ellevej 29.  
       Forslagsstilleren motiverede forslaget for generalforsamlingen,  
       og oplyste at han havde et foto af den generende kat. Foto sendes til  
       webmaster. Forslaget afledte en længere debat og en henstilling til medlemmerne 
       om at katte ikke må være til gene for andre medlemmer. 
       Dirigenten konkluderede at foreningen orienterer om problemet på  
       hjemmesiden under ”Takt og tone”. 
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5.Vedtagelse af budget og fastsættelse af foreningsbidrag. 
 Kasserer Hans Ole Malfeld gennemgik prognose for udgifter og indtægter for året 2016 og 
budget for 2017. I prognosen for 2016 var indregnet en udgift på 1,530 mio. kr. til renovering 
af vejnettet og optagelse af en kassekredit på 1,1 mio. kr.. Den 31/12 2016 forventer 
foreningen at skylde 732.000. kr. på kassekreditten. Pr. 31/12 2017 forventes kassekreditten 
nedbragt til 502.000. kr.. Kassekreditten er afviklet ved udgangen af 2019. 
Foreningsbidraget foreslås fastsat uændret til 700 kr. pr medlem pr. år. 
Efter besvarelse af et par spørgsmål konkluderer dirigenten, at prognosen for 2016 tages til 
efterretning, og budget 2017 og foreningsbidraget blev godkendt. 
 
 
 
6. Valg af formand. 
Dirigenten oplyste at formanden var villig til genvalg, og spurgte om der var andre forslag. 
Svend Møller valgtes uden modkandidat for en ny 2 årig periode. 
 
7 Valg til bestyrelsen og suppleanter. 
På valg var Annelise Olesen og Mette Jensen. Begge var villige til genvalg. Mette Jensen var 
ikke til stede, men havde givet skriftlig tilsagn om at ville forsætte. 
Begge blev genvalgt uden modkandidater for en 2 årige periode. 
Til suppleant genvalgtes Ditlev Bluhme for 2 år. 
 
8 Valg af revisorer og revisorsuppleanter. 
Keld Kristensen genvalgtes til revisor for 2 år. 
Som revisorsuppleant valgtes Jess Gejhede. 
 
9. Eventuelt. 
Under dette punkt behandlede generalforsamlingen indsendt forslag fra Ole Larsen Egevej 8, 
som lød således: 
”Det henstilles til medlemmerne at afvikle de træer der skyggelægger anden grund i strid med 
lokalplanens bestemmelser om forbud mod skyggelægning af anden grund”. 
Ole Larsen motiverede sit forslag og ønskede, at bestyrelsen skulle gøre noget ved problemet. 
Næstformand Annelise Olesen opfordrede forslagsstilleren til at rette henvendelse til 
Norddjurs Kommune, som forvalter lokalplanen. Hegnssynsformand Preben Andersen 
redegjorde for hegnssynes muligheder i det nævnte tilfælde. 
Dirigenten opfordrede forslagsstillederen til at gå til kommunen. 
* Enebærvej 11 spurgte hvad man skulle gøre ved de ryttere, som ødelægger vejene med 
deres hestespor. Svar – formanden mente ikke, vi kunne forbyde ryttere adgang til området. 
Iflg. Kommunen er en  hest et transportmiddel.  
Der var ikke flere der ønskede ordet. 
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Generalforsamlingen sluttede kl. 11,30 med at dirigenten takkede for god ro og orden og 
formanden takkede dirigenten for myndig ledelse og tak til medlemmerne med ønsket om en 
god Pinse. 
 
Sign. Frede Frandsen 
Referent. 
 
Godkendt af dirigenten Grenaa, den 20/5   2016 
Sign. Gert Schou. 
 
Godkendt af formanden Grenaa, den 20 /5    2016 
 Sign. Svend Østergaard Møller 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 


