Referat fra generalforsamling den 20. juni 2009.
1. Ingolf Thor Hansen
Genrealforsamling lovligt varslet.
2. Bestyrelsens beretning:
Formanden beretter om tiltag i henhold til sikring mod højvande. Der er afholdt møder med
andre grundejerforeninger, som ikke vil være med i et evt. projekt vedr. kystsikring.
Der berettes ligeledes om udkørsel fra Solvej til Bro Strandvej. Middelfart kommune er i mod
fortsat udkørsel pga. oversigtsforholdene samt at ”vejen” fortsat kun er en sti. Middelfart
kommune henstiller til at man opsætter bom på stien ved udkørslen til Bro Strandvej, men kørsel
til grundene Solvej 12 samt Bro Strandvej 54 stadigt må ske på stien.
Almindelig vedligeholdelse af veje sørger man selv for ud for egen matrikel. De boligejere som
bygger om- og til står for reparation af evt. ødelagte veje i forbindelse med tung transport.
Tag hensyn til naboer vedr. vedligeholdelse af hæk. Der er hegnspligt på max. 1,80m. i højden.
Tak til Preben Bergholdt for vedligeholdelse af det grønne område.
Tak til brolauget.for opsætning af badebro.
3. Regnskab.
Blev godkendt på trods af fejl på kr. 2000,00 som var i overskud. Henning Hust undersøger hvor
fejlen ligger.
4. Sikring mod højvande.
Middelfart kommune vil ikke hæve Bro Strandvej. Grundejerforeningen skal selv stå for evt.
tiltag til kystsikring.
Besøg af entreprenør Jan Larsen, Hessum Entreprenør, som fortæller om projekt vedr. dige langs
Bro Strandvej og spuns væg langs Store Åen samt dige mod engareal, så man sikrer området mod
en vandstand på 2,25m. over daglig vande. Endvidere beretter han, at ved stormfloden 1.
november 2006 var vandstanden målt til 1,71 m. over daglig vande. Vandstanden kan med de
beregninger man har i dag forventes at stige med 32 cm. over daglig vande de næste 50 år.
Enkelte beboer på Åvej var skeptiske vedr. etablering af spunsvæg pga. udsigt.
Yderligere informationer vedr. kystsikring kan man finde på:
www.kyst.dk
www.klimatilpasning.dk
Der kræves ændringer i vedtægterne for at kunne arbejde videre med etablering af kystsikring.
Pgf. 2 skal tilføjes: Ligeledes falder det indenfor foreningens formål at etablere og
vedligeholde et digeanlæg og sluse og lignende i tilknytning til de under foreningens område
hørende ejendomme.
Pgf. 11 skal tilføjes: Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Ændringer i vedtægterne blev ved stemmeafgivelse vedtaget med 36 stemmer for og 11 imod.
Digeudvalget arbejder videre med sagen

5. Indkomne forslag.
Ingen forslag indkommet til bestyrelsen..
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Ingen budget men fastholdt kontingent på kr. 500,00 årligt.
7. Poul-Erik Knudsen genvalgt
8.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Peter Rasmussen genvalgt
Jørgen Østergaard på valg ønsker ikke at genopstille
Nyt bestyrelsesmedlem Alex Pedersen valgt
Dorte Poulsen genvalgt som suppleant
10. Valg af revisorer
Eva Ray og Ingolf Thor Hansen genvalgt
11. Valg af revisorsuppleant
Bente Bay genvalgt
12. Evt.
Tilbud på brand- og vagtovervågning for kr. 42,00 pr. måned pr.
husstand var der ikke interesse for.
Der nedsættes et legepladsudvalg som består af:
Bente Bay
Kenneth Poulsen
Søren Marcussen
Dorthe Pinnerup

.
Bestyrelsen: d.21-6 09
Formand
Poul-Erik Friis Knudsen, Dronningensgade 25,1. sal 5000 Odense C. tlf. 22177797
Næstformand Helle Nørrelund, Chr. Winthers Vej 5, 5230 Odense M.
- 21480660
Sekretær
Peter Rasmussen, Banggårdsvej 37, 5474 Veflinge
- 20991274
Medlem
Preben bergholdt, Åløkken 6, Hårslev, 5471 Søndersø
- 64831723
Medlem
Alex Pedersen, Læderhatten 14, 5220 Odense SØ
- 65930473
Kasser
Henning Hust, Bro Strandvej 62, 5464 Brenderup
- 64442460
Suppleant
Dorte Poulsen, Bro Strandvej 70, 5464 Brenderup
Revisor
Eva Ray, Fangelvej 26 1.sal, 5230 Odense M.
Revisor
Ingolf Thor Hansen, James Grievevænget 9, 5270 Odense N.
Revisorsuppleant Bente Bay, Solvej 21, 5464 Brenderup

