Generalforsamling Varbjerg Strand Grundejerforening
Lørdag den 18. juni 2011.

1. Ingolf valgt som dirigent. Indkaldelse til generalforsamling er indkaldt med lovligt varsel.
2. Bestyrelsens beretning vedr.:
Sikring mod højvande, kloakering, tilstand Bro Strandvej (uddybning under pkt. 6)
Legepladsudvalget har lavet rutchebane samt sat net op på legepladsen.
Den enkelte grundejer er ansvarlig for vedligeholdelse af vej.
Grus til vedligeholdelse kan afhentes som anvist.
Den enkelte grundejer skal ligeledes holde hæk inden for egen grund samt i øvrigt sørge for
godt naboskab.
Ved evt. ejerskifte eller adresseændring – husk at meddele dette til bestyrelsen.
Tak til Jørgen for græsslåning samt tak til brolaug og legepladsudvalg.
God sommer til alle.
3. Regnskab stemmer ikke der er en diff. på 18,00 kr. i resultatet
Der er kommet lidt mere ind i kontingent pga. gamle restancer som er blevet indbetalt.
Græsslåning er steget pga. reparationer samt vedligeholdelse af skur til plæneklipper.
4. Der er ingen indkomne forslag til bestyrelsen
5. Kontingent på kr. 500,00 fortsætter
Der er ønske om større detaljeringsgrad i budgettet, denne fastsættes dog af bestyrelsen
6. Sikring mod højvande. Der har været holdt flere møder i digelaug med andre
grundejerforeninger samt Middelfart kommune. Vi har fået et tilbud på kr. 25.000,00 på
udarbejdelse af forslag. Det er kun Engdragets grundejerforening som vil være med til at
betale en andel af denne udgift. Der arbejdes på et fælles dige, som ca. vil blive fra 0-50 cm
over Bro Strandvej. Man prøver at bearbejde Middelfart kommune til at være med i
udarbejdelsen. Vi mangler ligeledes opbakning fra de andre grundejerforeninger.
Selve projektet ønskes fra omkring Fiskehuset på Feddet og Bro Strandvej. Top kvote 2,25m
Dige over normal vandstande. Nuværende beplantning er allerede mange steder over dette
mål. Sluse lukkes kun ved ekstrem højvande. Engen kan aftage vand som den plejer.
Ekstern firma skal lave vurdering af byggeriet. Der er tidligere afgivet tilbud på etablering af
diget på kr. 1,8 mill. Denne udgift skulle gerne deles ud på flere grundejerforeninger efter
en fordelingsnøgle. Vores grundejerforening hæfter solidarisk.
7. Kloakering. Der bliver en tilslutningsafgift på ca. 34.000,00 kr. Etabe 1+2 kører allerede nu.
8. Poul Erik genvalgt som formand.
9. kasserer ikke på valg.
10. Alex og Peter samt suppleant Dorte genvalgt
11. Ingolf og Eva genvalgt som revisorer.
12. Bente genvalgt som revisorsuppleant
13. Bestyrelsen fastsætter datoen for generalforsamlingen, denne kan læses på foreningens
hjemmeside
Der opfordres til at man tilmelder sig generalforsamlingen af hensyn til Varbjerghus.
Forslag om arbejdsdag på legepladsen

22/6-11 Peter Rasmussen
sekretær

