Referat fra generalforsamling den 21. juni 2008.
1. Ingolf Thor Hansen
2. Bestyrelsens beretning:
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling haft kontakt til div. myndigheder vedrørende sikring
mod højvande.
Badebroen er blevet renoveret (med hjælp fra teknisk skole som et skoleprojekt) og er blevet opsat.
Der er bestilt grus som grundejerne skal bruge til vedligeholdelse. De grundejere som bygger nye
huse eller ombygger skal også vedligeholde vejene efter tung trafik m.m.
Tak til Preben som holder de grønne arealer og tak til brolauget.
Spørgsmål om vi får tømt septitanke? Dem kommer Fyns Kloakservice og tømmer.
Beretning godkendt.
3. Regnskab.
Nogen er i restance, derfor er kontingentindtægterne mindre i år
Godkendt
4. Sikring mod højvande.
Der foreslås valg til et digeudvalg. Bestyrelsen har haft kontakt til Middelfart kommune,
kystdirektoratet og entreprenør. Der er to muligheder at arbejde med. Enten et dige om hele eng
området eller en broklap. Tidligere broklap er på et tidspunkt taget ned på grund af manglende
vedligeholdelse. Hvis der skal en ny klap op kræver det tilladelse fra flere myndigheder, som tager
hensyn til arealer som dette måtte påvirke. Højvandsklap skal betales af de som har gavn af den.
Diger skal godkendes af kystdirektoratet og kommune. Det skal undersøges hvem som får gavn og
hvem som får gener af de nye tiltag. Der skal ligeledes laves en ansøgning og der skal ændres i
grundejerforeningens vedtægter. Og hvem skal betale? Er det højden på grunden som skal være
afgørende? Vandstanden stiger tilsyneladende med et par cm. Pr. årtid. Et evt. digeudvalg skal stå
for ansøgning m.m.
Nedsættelse af digeudvalg.
Marianne Vestermand, Gunner Lorentzen, Alex Pedersen samt Karsten ? bliver valgt.
Sagen vedr. broklap som er blevet nedtaget ligger måske i landsarkivet sag.nr. BC006, hvis man får
brug for denne i forbindelse med genopsætning. Broklappen blev nedlagt ved ansøgning.
Der fremkommer foreslag om cementmur og jordvolde samt at man indrager grundejerforeningen
fra Engdraget, da de også er berørte af højvande og sikring.
Formanden skal have reference til digeudvalget.
5. Indkomne forslag.
Ændring af udkørsel fra Solvej.
Skal Solvej fra Bro Strandvej lukkes af til sti med bom eller skal den fortsat kunne benyttes som
vej? 27 stemmer for at bibeholde en vej og 7 stemmer for sti.
Skilt nedtaget i forbindelse med byggeri.
Det oplyses, at i lokalplanen er Solvej 4 meter bred parallelt med det grønne område og Bro
Strandvej.
Bestyrelsen arbejder videre med sagen.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Det bliver ved afstemning fastlagt at kontingentet stiger fra 2009 til kr. 500,00 årligt
7. Valg af kasser
Henning Hust genvalgt
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Preben Bergholdt genvalgt
Helle Nørrelund genvalgt
Suppleant Hanne Rich Rasmussen ønsker ikke genvalg.
Dorte Poulsen, Åvej 18 bliver valgt som suppleant.
9. Valg af revisor
Ingolf Thor Hansen bliver genvalgt
10. Valg af revisorsuppleant
Bente Bay bliver genvalgt
11. Evt.
Det er kommunen som holder det grønne område på stranden.
Ønske om mere spændende legeplads på det grønne område.

