
 

 

 

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I HANDRUPGAARD GRUNDEJERFORENING 

3. oktober 2015 KL. 11.00  

Ebeltoft Park 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Fastlæggelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 1.400,-. 

5. Forslag fra bestyrelsen, 

a. Forslag om fortsættelse af udstykningsundersøgelserne af Fårehullet. Forslaget fremsættes 

som opfølgning på sidste års generalforsamling. Pga. fremsat modstand mod forslaget 

trækker bestyrelsen det tilbage på generalforsamlingen medmindre mindst et medlem øn-

sker at oprethold det. (se materiale der lægges på hjemmesiden) 

 

b.   Forslag om opretholdelse af anken i retssagen omkring byggeriet på Pilehegnet 2 (se notat    
der lægges på hjemmesiden. 

 
c.   Forslag om køb af strandgrunden, herunder bemyndigelse til at oprette kassekredit på 

maks. 250.000. 
 
d.  Forslag om nedsættelse af legepladsudvalg på 3 personer til udarbejdelse af forslag om 

etablering og placering af legeplads. 
 
e.  Forslag om nedsættelse af et udvalg, der skal udarbejde oplæg til, hvorledes vi sikrer, at 

Grundejerforeningens område fortsat bevares som et sommerhusområde. 
 

6. Forslag fra medlemmerne. 

Forslag indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen til formanden: 

Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, 8940 Randers SV – mail: kej.jensen@gmail.com 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

På valg er: 

- Kjeld Juul Sørensen (til rådighed for genvalg) 

- Ingolf Jørgensen (til rådighed for genvalg) 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Aktuelle er Bruno Graversen, Pilehegnet 6 og Svend Aage Petersen, Fårefolden 16. 

 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

Aktuelle er revisorerne Kjeld Sode og Kaj Thomsen samt revisorsuppleant Kjeld Ankersen. 
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10. Eventuelt. 

 

 

Ad pkt. 1 – Valg af dirigent: 

Dagsordenen blev godkendt, således som den er angivet ovenfor. Dirigenten oplyste, at der var 14 

fuldmater. 

  

Ad pkt. 2 – Beretning: 

Formanden aflagde følgende beretning: 

 

Jeg vil som formand for Handrupgaard Grundejerforening aflægge bestyrelsens beretning om foreningens 

virksomhed i det forløbne år. 

In memoriam. 

Bestyrelsen har fået oplyst, at foreningens formand gennem 18 år indtil 2002, Børge Arberg, er død. 

Til hans begravelse den 4. september sendte bestyrelsen en bårebuket. 

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og i stilhed mindes den tidligere formand. 

Konstituering. 

Ved generalforsamlingen bliver der hvert år valgt eller genvalgt medlemmer til bestyrelsen, hvorefter besty-

relsen umiddelbart efter konstituerer sig, og arbejdsopgaver bliver fordelt. Efter generalforsamlingen i 2014 

blev resultatet, at: 

 Niels Lomborg blev genvalgt og fortsatte som sekretær, 

 Kjeld Juul Sørensen fortsatte som næstformand og i hvervet som praktisk ansvarlig for badebroen, 

 Ingolf Jørgensen fortsatte som kasserer og varetager opgaverne omkring ejerskifter, adresseforan-
dringer, kontingent og økonomi, 

 Sten Christensen blev genvalgt og fortsatte i bestyrelsen med ansvar for byggesager, foreningens 
hjemmeside og for administration af badebro og strandområde, 

 undertegnede Knud Erik Jensen blev genvalgt og fortsatte som formand, herunder som kontakt-
mand i området med ansvar for beplantning, vedligeholdelse af stier, veje, dræn og for kommunale 
forhandlinger. 

Navne og adresser på bestyrelsesmedlemmer findes i opslagsskabet på Handrupgårdvej og på foreningens 

hjemmeside. 

Økonomi. 

Regnskabet behandles under et efterfølgende punkt, men jeg vil nævne, at vi i Handrupgaard grundejerfor-

ening er 148 medlemmer. 

Handrupgård og Vandværket (ejendommenes størrelse ikke sammenlignet) er ikke medlemmer, men betaler 

halvt kontingent som vejbidrag. 

Der har i regnskabsåret været 8 ejerskifter. Bestyrelsen byder velkommen til de nye medlemmer. 

Badebro. 

Beslutningen på generalforsamlingen i 2010 om at etablere en badebro har efter bestyrelsens opfattelse vist 

sig at være god. 

Sten
Sticky Note
+ g
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Blandt badebroens brugere, som ikke er medlemmer af foreningen, er ”Badebroens venner” etableret som 

en støttekreds. I dette regnskabsår har 14 venner, 5 fra Hornsvej, 3 fra Kystvejen og 7 fra Vandkærsholmvej. 

bidraget med 2.900,00 kr. 14 har indbetalt 150,00 kr., en fra Hornsvej har indbetalt 300 kr. og 1 fra Kystve-

jen har indbetalt 500 kr. 

Drift og vedligeholdelse af broen og strandområdet er forsøgt billiggjort ved at klare udlægning og optag-

ning ved frivillig indsats. Under ledelse af Sten Christensen er der oprettet et Brolaug, og alle medlemmer er 

opfordret til at deltage. Interessen for deltagelse er øget. Både ved optagningen i 2014, som iøvrigt blev 

afsluttet med stegt flæsk m.m. på Restaurant Skovmøllen, og ved udsætningen i 2015 var der et velbesat 

brohold. Alternativet er, at broen skal håndteres af entreprenører med den deraf følgende udgift, som vi for 

en sikkerhed skyld indregner i budgettet. 

Både ejerne af broen, som er foreningens medlemmer, og broens venner opfordres til at komme med forslag 

til forbedringer af strandområde og badebro. I 2015 har vi gentaget successen med pålægning af sand samt 

opsætning af to borde/bænke sæt. Det har igen resulteret i en stor positiv tilkendegivelse fra brugerne. 

Bestyrelsen har et forslag om at give et bud på strandgrunden under overvejelse. Der er forslag herom til 

debat under dagsordenens punkt 5. 

Fårebakken. 

Det skal nævnes, at Fårebakken er § 3 område efter Naturbeskyttelsesloven, men fordi området var udlagt 

som sommerhusområde før lovens ikrafttræden, er konsekvensen heraf alene et forbud mod landbrugs-

mæssig drift af Fårebakken. Der er derfor intet i vejen for at beskære beplantningen, selvom der er en be-

stand af markfirben på sydskråningen. 

Der er derfor heller ikke noget til hinder for, at ”hullet” lige vest for Hasselvej 2 fyldes op, og at der udstyk-

kes en eller to grunde i dette område. Der er forslag herom til debat under dagsordenens punkt 5. 

Beslutningen om at sikre, at ingen beplantning på Fårebakken skal tage udsigt fra foreningens medlemmer 

resulterede i, at vi med hjælp fra frivillige til at fremtage skelpæle og fra entreprenør Claus Andersen til ryd-

ningsarbejdet, har gennemført et større arbejde med rydning på nord og vest siden. Det er bestyrelsens agt 

at søge den nu etablerede tilstand bevaret fremover. 

Byggesager. 

Såfremt man går i byggetanker, er det en rigtig god ide at åbne foreningens hjemmeside og læse under 

”Byggeri”.  

Husk i god tid før byggeriet planlægges påbegyndt at fremsende anmeldelse vedlagt bygningstegninger og 

undlad at igangsætte byggeriet, før bestyrelsens accept foreligger. 

På foreningens hjemmeside findes en byggesagslog, hvor man kan følge de sager, som bestyrelsen behand-

ler. 

Der er for tiden 5 verserende byggesager. 

Det skal nævnes, at generalforsamlingen i 2010 ikke stemte for bestyrelsens forslag om at overføre deklara-

tionernes bestemmelser til en lokalplan, da hele kompetencen til at forvalte deklarationernes bestemmelser 

derved ville blive overladt til kommunen. Derfor er det fortsat bestyrelsens opgave at varetage påtaleretten 

i relation til disse bestemmelser. 
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Bestyrelsen har derfor indført en sagsbehandling, som er beskrevet i vores forretningsorden, som findes på 

foreningens hjemmeside, og som baserer sig på, at medlemmerne ved brug af en formular skal erklære, at 

de overholder deklarationernes bestemmelser. Såfremt der er tvivlsspørgsmål, vil bestyrelsen rekvirere eks-

tern assistance til at støtte sagsbehandlingen, efter omstændighederne på medlemmets regning. 

På generalforsamlingen i 2013 blev bestyrelsen pålagt at håndhæve deklarationernes bestemmelser, om 

fornødent med rettens hjælp. Bestyrelsen har derfor besluttet, at byggeri: 

 som viser sig ikke at overholde deklarationen, f. eks. fordi der er givet urigtige oplysninger, 

 hvor grundejerforeningen ikke er blevet spurgt, 

 hvor foreningens kommentarer m.m. er overhørt, 
for ejerens regning fysisk skal lovliggøres, eller at der som minimum for ejerens regning skal tinglyses en 

servitut på ejendommen om, at ejendommen ikke er lovligt opført. 

I en aktuel sag har grundejeren ikke villet efterkomme bestyrelsens krav om lovliggørelse, så vi har anlagt 

en sag ved retten i Randers mod denne og har her tabt sagen. 

Det er bestyrelsens opfattelse, at sagen er tabt på et forkert grundlag, og har derfor valgt at anke sagen til 

landsretten. Der er forslag herom til debat under dagsordenens punkt 5, se også den sammen med indkal-

delsen til generalforsamlingen udsendte redegørelse. 

Når denne sag er afgjort, vil bestyrelsen vurdere en anden sag. 

Bestyrelsen vil i fremtiden være særdeles tilbageholdende med at meddele dispensation i byggesager, og 

alle der går i byggetanker bør indstille sig på, at dispensation fra deklarationens bestemmelser ikke vil 

komme på tale, såfremt det overhovedet kan lade sig gøre at overholde deklarationens bestemmelser. 

Grundejerforenigens arealer. 

Bestyrelsen har i to tilfælde meddelt medlemmer, at man var opmærksom på, at medlemmerne havde ind-

draget grundejerforeningens ejendom. I de nævnte tilfælde har medlemmerne erkendt disse forhold. 

Bestyrelsen fortsætter dette arbejde, idet to yderligere tilfælde er under udredning, og vil i den forbindelse 

lade en landinspektør genfinde og re-markere skelpæle omkring Badestien og Fårebakken. 

Bankgaranti for vejskader påført i.f.m. byggeri. 

Det er væsentligt at erindre sig, at det er medlemmernes ansvar at sørge for udbedring af skader på vejene, 

som er fremkommet i forbindelse med f. eks. byggeaktiviteter. Bestyrelsens ansvarlige for byggesagerne og 

vejene er meget opmærksom på disse forhold. 

I forbindelse med byggesagerne sker der skader på vejene, som giver anledning til uoverensstemmelser om 

istandsættelsens omfang og ansvaret herfor. Generalforsamlingen i 2014 bemyndigede bestyrelsen til at 

kræve en bankgaranti eller lignende af en passende størrelse, efter en vurdering af de konkrete forhold, for 

udbedring af sådanne skader. I det seneste foreningsår er der stillet 3 garantier. Der har ikke været stillet 

erstatningskrav i relation til disse. Det ser således ud, som om det har virket, og bestyrelsen har med glæde 

noteret sig dette, som jo netop var meningen med bemyndigelsen. 

Bestyrelsens arbejdsforhold. 

Bestyrelsesmedlemmerne savner ikke opgaver, faktisk er bestyrelsesarbejdet væsentligt mere tids- og ar-

bejdskrævende, end de fleste forestiller sig. Det vil derfor blive værdsat, om opståede problemer søges løst 
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på anden måde, f. eks ved en snak med naboer/genboer/andre, inden men søger bistand hos bestyrelsen, 

og ved at medlemmerne bidrager ved at medvirke til den fysiske gennemførelse at praktiske opgaver. 

Telehus. 

På en ejendom på Skadevej er der opført et telehus, hvortil der er etableret vejadgang via Poppelvej. For-

eningen ejer vejene og er ikke anmodet om at give vejadgang. 

Efter en omfattende korrespondance er der indgået et forlig med TDC, som sikrer, at trappen fjernes fuld-

stændigt, og der etableres en 1,80 m tjørnehæk langs skellet mellem Skadevej 16 og Poppelvej, og at TDC 

indbetaler kr. 2000,00 til foreningen som vejbidrag for brug af foreningens veje i den forløbne tid. TDC har 

ikke fuldtud opfyldt forliget endnu. 

Deklarationerne. 

Vores deklarationer er til, for at vi alle i så vidt omfang som muligt kan bevare de herlighedsværdier, vi har 

købt og betalt. Vi skal dog alle huske, at deklarationerne først og fremmest er rettet mod os selv, idet de 

begrænser hvert enkelt medlems ret til at udfolde sig efter forgodtbefindende hvad angår byggeri, hegn og 

beplantning. 

Husk også i forbindelse med salg, at det er vigtigt at ejendomsmæglere og dermed købere gøres opmærk-

somme på disse forhold. Deklarationerne ligger i deres helhed på hjemmesiden, og de bør studeres grundigt 

af alle, der går i byggetanker eller har store træer på deres grund. 

Hegn og beplantning. 

Generelt gælder det, at bestyrelsen ikke magter diskussioner omkring hegn. Det betyder, at bestyrelsen vil 

henvise alle hegnssager til behandling ved hegnsynet. Hegnsynet tager sig desværre ikke af øvrig beplant-

ning. 

Bestyrelsen har indbragt en sag om et højt birketræ, som generede naboens udsigt, for retten, som bestem-

te, at indklagede skulle efterkomme bestyrelsens beslutning om, at træet skulle kappes ned. 

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmerne til at tage denne afgørelse til efterretning og på denne baggrund 

huske at nedskære hegn og træer, således at deklarationens bestemmelse: ”Der må ikke på parcellerne fin-

des beplantninger, der ved skygge eller uhæmmet vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboerne, f. eks. 

ved skygning, indskrænkning i udsigtsforhold”, overholdes til gavn for os alle. 

På foreningens hjemmeside (også under fanen ”Området”) findes en forretningsorden for, hvordan bestyrel-

sen vil varetage klager over beplantning. 

På foreningens hjemmeside (også under fanen ”Området”) findes en beskrivelse af den grønne vedligehol-

delse, som foreningen gennemfører. Den omfatter de arealer, foreningen ejer. Det omfatter Fårebakken, 

trekanten ved Fyrrebakken / Rønnehegnet, samt stierne i området. 

Det indskærpes de enkelte grundejere at få beskåret deres hegn ud mod vejene og træer og buske, der rager 

ud over vejarealet. Eventuelle klager over beplantning i vejenes ”Fritrumsprofil” bedes rettet til Syddjurs 

Kommune. Retningslinjerne for, hvorledes beplantningen skal holdes beskåret, kan ses på foreningens 

hjemmeside. Husk i den forbindelse, at vejarealet normalt er væsentlig bredere end den anlagte vej. 

Bestyrelsen opfordrer igen til, at man kun undtagelsesvis etablerer hegn i form af plankeværker eller lignen-

de, og at man i hvert enkelt tilfælde kontakter naboen og bestyrelsens ansvarlige for hegn, inden en evt. 

etablering af noget sådant påbegyndes. 



   side 6 af 10 

 

Bestyrelsen opfordrer desuden til, at såfremt man, muligvis endog uden ulempe for sig selv, kan hjælpe en 

nabo med at forbedre dennes udsigt, bør man gøre dette i det gode naboskabs navn. 

Det er utilfredsstillende, at det ikke er muligt at påtale høj og generende beplantning på ejendomme belig-

gende i nabogrundejerforeningernes områder, ligesom vi ikke realitetsbehandler henvendelser om nedskæ-

ring af beplantning i vores område fra ”udenbys” grundejere. 

For, om muligt, at forbedre disse forhold, har bestyrelsen taget initiativ til, at der er etableret et mødefo-

rum, hvor grundejerforeningerne langs Kystvejen deltager. Som konsekvens af samarbejdet vil bestyrelsen 

kunne formidle oplysning om navn, adresse mv. på den grundejer i en nabogrundejerforening, vis træer man 

måtte ønske beskåret. 

Veje, stier, vandafledning, dræn og vandløb. 

Foreningen har en aftale med entreprenør, Svend Laursen I/S, Helgenæs, om at varetage vedligeholdelsen 

af de ikke asfalterede veje. Det må konstateres, at det er vanskeligt til enhver tid at få vore grusveje til at 

fremstå som fejlfri, specielt i de perioder, hvor der forekommer skybrud. 

Vi vil igen i år nævne, at der i vedtægternes § 11 står skrevet: ”Hver parcelejer har pligt til den daglige vedli-

geholdelse af vejen og rabatten ud for sin grund”. Lad os hjælpe os selv ved at reparere småhuller i grusve-

jene, før de bliver store. Daglig vedligeholdelse omfatter også den enkelte grundejers pligt til at renholde 

vejen ud for sin ejendom, her tænker jeg mest på asfaltvejene. Medlemmerne skal endvidere være opmærk-

somme på, at man ikke må lede vand ud på vejen, og i det mindste bør man, specielt efter skybrud, sørge 

for at skubbe udledt materiale tilbage, hvor det hører til. 

Foreningen indtil nu deltaget i vedligeholdelse af de private dræn på Fårefolden ved at sørge for, at de er 

blevet spulet efter behov. I 2014 er afløbet fra de private dræn på Fårefolden blevet fornyet, og entreprenø-

ren har lovet, at det ikke stopper ”i vor tid”. 

Alligevel har bestyrelsen besluttet, at der tømmes brønde årligt, og hvis grundejeren ønsker drænet spulet 

er det for egen regning. 

Snerydning. 

Syddjurs Kommune oplyser, at vejene i sommerhusområder ikke skal ryddes for sne. Hele Handrupgaard 

Grundejerforenings område er sommerhusområde, se kommunens skrivelse i sin helhed på hjemmesiden. 

Vedtægternes § 11 siger: ”Der foretages ikke snerydning af de under bebyggelsen hørende private veje, dog 

kan bestyrelsen i enkelte tilfælde lade foretage en snerydning af stamveje, hvis det skønnes nødvendigt.” 

Generalforsamlingen i 2013 bemyndigede bestyrelsen til at foretage snerydning på samme måde, som det 

er sket i de tidligere år, dvs., at der for grundejerforeningens regning også i vinteren 2015/2016 og i årene 

fremover, indtil anden beslutning træffes på en generalforsamling, foretages snerydning efter behov, såle-

des som det tidligere er sket på vejene Handrupgårdvej, Fårefolden, Lyngvej og Fyrrebakken (den rund-

strækning disse veje danner). Per Fyrenkilde, som bor i området, er foreningens kontaktmand vedrørende 

snerydning. Adresse og telefonnummer findes på foreningens hjemmeside. 

Handrupgaard Grundejerforenings Hjemmeside. 

Foreningens hjemmeside bliver løbende forbedret og tilført nyt indhold. Besøg hjemmesiden på 

www.handrupgaardgrundejerforening.dk/, og videregiv eventuelle kommentarer (både ris og ros) til besty-

relsen. 

http://www.handrupgaardgrundejerforening.dk/
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Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at bruge ”medlem til medlem siden” til f. eks. efterlysning af 

redskaber eller udstyr, som man gerne vil låne eller sælge, forslag om aktiviteter eller andet. 

Mailadresser og Betalingsservice. 

Status er, at 135 af 148 medlemmer har oplyst mailadresse. De resterende medlemmer bedes meddele de-

res mailadresse, hvis de har en sådan, til foreningens kasserer. 

SAM. 

Sammenslutningen af grundejerforeninger for sommerhusområder i Syddjurs Kommune er opløst. Bestyrel-

sen støttede forslaget om opløsning, idet man anså, at grundlaget for SAM’s berettigelse var forsvundet. 

SAM’s formue er efterfølgende fordelt mellem de tidligere medlemmer. 

Uformelt samarbejde med grundejerforeningerne langs Kystvejen. 

Handrupgaard Grundejerforening deltager i et uformelt samarbejde med de øvrige grundejerforeninger 

langs Kystvejen. Der har siden starten i 2014 været afholdt to møder, og det er besluttet, at der skal afhol-

des mindst et møde pr. år. Bestyrelsen forventer, at aktiviteten vil give mening. 

Svineri. 

Bestyrelsen har igen konstateret, at der fortsat er nogle, der opfatter foreningens grund, trekanten ved Fyr-

rebakken / Rønnehegnet som kandidat til losseplads. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til, at vi alle hol-

der et vågent øje med, at stedet ikke bliver til en losseplads. 

Det henstilles til medlemmerne at sikre, at hundeefterladenskaber afleveres på passende steder eller op-

samles. Ved samme lejlighed kan man passende være opmærksom på, at hunde skal føres i snor og ikke må 

strejfe rundt på egen hånd. 

Nogen har noteret sig, at der brændes affald. Det er iflg. lovgivningen forbudt, og affaldet skal afleveres på 

genbrugsstationen. 

Bestyrelsen vil igen i år opfordre medlemmerne til at være opmærksomme på at sikre deres ejendomme 

bedst muligt, både i forbindelse med kortvarigt fravær i sommersæsonen og længere fravær i vintersæso-

nen. Materialer om præventive foranstaltninger fås hos politiet. 

Opsyn / Nabohjælp. 

I en årrække havde foreningen opsyn med området. På generalforsamlingen i 2011 meddelte bestyrelsen, at 

denne aktivitet var ophørt. 

Som erstatning for opsynsaktiviteterne har bestyrelsen under overskriften ”Nabohjælp” udarbejdet en med-

lemsliste med telefonnumre og mailadresser for, at man, såfremt man konstaterer noget unormalt ved et 

hus, let kan finde frem til ejerens navn og telefonnummer og derefter underrette ejeren om, hvad man har 

observeret. 

Listen udsendes sammen med referatet fra generalforsamlingen, på papir til medlemmer, som ikke har op-

givet mail adresse, og pr. mail til de medlemmer, som har oplyst deres mailadresse til foreningen. 

Vi beder alle om i fælles interesse at betragte listen som fortrolig, da personer med planer om indbrud i vo-

res huse sikkert ville finde den meget nyttig. Af samme grund er den ikke lagt ud på hjemmesiden. 

Har man brug for kontaktoplysninger til et andet medlem, vil sådanne kunne fås ved opslag i den en gang 

årligt udsendte medlemsfortegnelse eller ved henvendelse til stenc@fibermail.dk eller ij@revigolf.dk. Med-

mailto:ij@revigolf.dk
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lemmerne opfordres til at oplyse alle ændringer af adresse, telefon og e-mail til stenc@fibermail.dk, der 

løbende ajourfører medlemsfortegnelsen, og som på begæring fremsender et ajourført eksemplar. 

Afslutning. 

Tak for det fine fremmøde. 

 

Dirigenten satte herefter beretningen til debat, og der var ingen der ønskede ordet her, hvorfor 

beretningen blev godkendt. 

 

Ad pkt. 3 – Forelæggelse af regnskab: 

Foreningens kasserer gennemgik det uddelte og reviderede regnskab, og der var følgende be-

mærkninger til dette. Et medlem ønskede regnskabet udsendt forud for generalforsamlingen, her-

til svarede kasseren, at dette ikke var muligt. Regnskabet blev herefter vedtaget. 

 

Ad pkt. 4 – Forelæggelse af kontingent: 

Her gennemgik revisor Ingolf Jørgensen forslag til budget og foreslå et uændret kontingent på kr. 

1.400. Dette blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 

 

Ad pkt. 5 – Forslag fra bestyrelsen: 

 

Ad a Forslag om fortsættelse af udstykningsundersøgelserne 

Sten Christensen redegjorde for forslaget og trak på bestyrelsens vegne forslaget tilbage. 

 

Ad b Forslag om opretholdelse af anken 

Niels Lomborg redegjorde for sagen med henvisning til det forud for generalforsamlingen offent-

liggjorte notat, og der var følgende bemærkninger fra medlemmerne:  

 

- det er ikke acceptabelt, at medlemmer blot tilsidesætter bestyrelsens afslag på en dispen-

sation  

- der er tale om en dårlig sag  

- bestyrelsen skal ikke foretage en byggesagsbehandling, det skal kommunen  

- bestyrelsens vurdering af sagsomkostningerne er ikke korrekte  

- vi skal passe på, at vi bevarer området således, som det skal være  

- der udspandt sig en diskussion om dommen – herunder dommens rigtighed. 

 

Der var enighed om, at Niels Lomborg på vegne bestyrelsen skulle forsøge om han kunne forlige 

sagen med lodsejerens advokat. Herefter gik punktet over til skriftlig afstemning, og resultatet af 
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den skriftlige afstemning var, for opretholdelse af anken 37 stemmer, imod opretholdelse af anken 

22 stemmer, 1 blank stemme. 

 

Anken opretholdes således. 

 

Ad c Forslag om køb af strandgrunden 

Der udspandt sig en diskussion af denne, og der blev gjort følgende bemærkninger til forslaget. 

 

- God idé 

- Der vil næsten ikke være nogen strand, når brugsretsperioden udløber 

- Vi skal afvente indtil den nuværende brugsretsperiode udløber i 2028 

 

Bestyrelsen begrundede herefter ønsket om at indgå i forhandlinger på nuværende tidspunkt. 

Punktet blev sat under afstemning, og det blev vedtaget. 

 

Ad d Forslag om nedsættelse af legepladsudvalg 

Punktet blev debatteret, og blev forkastet af generalforsamlingen. 

 

Ad e Forslag om nedsættelse af udvalg til udarbejdelse af oplæg 

Sten Christensen motiverede forslaget på vegne bestyrelsen, og der fremkom fra medlemmerne 

en bemærkning om, at dette ville være smagsdommeri, som ikke havde nogen reel indflydelse. 

Punktet blev sat under afstemning og blev forkastet. 

 

Ad pkt. 6 – Forslag fra medlemmerne 

Der var ingen. 

 

Ad pkt. 7 – Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Kjeld Juul Sørensen og Ingolf Jørgensen var til rådighed for genvalg. Svend Aage Petersen, Fårefol-

den 16 blev foreslået til bestyrelsen, der udspandt sig en diskussion omkring, hvorvidt et af besty-

relsesmedlemmerne skulle trække sig, og diskussionen resulterede i, at Svend Aage Petersen trak 

sin kandidatur, hvorefter der var genvalg til Kjeld Juul Sørensen og Ingolf Jørgensen. 

 

 

 

Ad pkt. 8 – Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
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Bruno Graversen var villig til genvalg, Svend Aage Petersen trak sig som suppleant, og i stedet blev 

valgt Niels Loft. 

 

Ad pkt. 9 – Valg af revisorer 

Genvalg. 

 

Ad pkt. 10 – Eventuelt  

Der var intet at behandle under eventuelt. 

 

Efter generalforsamlingen deltog en række af medlemmerne i en interessant rundvisning på Malt-

fabrikken. 

 

 

Ebeltoft, den 09.11.2015   

Niels Lomborg 
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