Referat fra Generalforsamling den 19. juni 2010:
Punkt 1:
Ingolf Thor Hansen valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt varslet.
Punkt 2:
Bestyrelsen har arbejdet med sikring mod højvande, udkørsel fra Solvej m.m. Digeudvalget har
afholdt fællesmøde med andre grundejerforeninger og indhentet tilbud. Kloakering skal foretages
ved Varbjerg Strand. Der er ikke midler til at vedligeholde Bro Strandvej fra kommunen pga. høje
udgifter til vintertjenesten. Der bliver snarest opsat bom på Solvej. Vedligeholdelse af veje er de
enkelte grundejeres ansvar. Der bliver bestilt grus til vedligeholdelse. Hække skal klippes ned til 1,8
meter og holdes inde for den enkelte grundejers matrikel.. Der opfordres til at vise godt naboskab
ved at holde vej uden for egen grund og sørge for at klippe hæk og beplantning. Det er ikke
bestyrelsens opgave at være politi.
Punkt 3:
Fremlæggelse af regnskab ved Henning Hust, der var lidt skrive fejl vedr. overførte
tal fra regnskab 08-09 men som blev uddybet af revisor Ingolf Hansen, hvorefter
regnskab 09-10 blev godkendt.
Punkt 4:
Der var ingen indkommende forslag, men en ny plan for legeplads blev fremlagt
af Kenneth Poulsen som omfattede indkøb af div. redskaber for et beløb på 15.000,00
Projektet omfattede blandt andet indkøb af rutschebane, fodboldmål samt renovering
af eksisterende tennisnet og petanquebane.
Punkt 5:
Intet budget men godkendt, det besluttes at bibeholde 500,00 kr. i kontingent.
Punkt 6:
Der er afholdt flere møder i digeudvalget med de andre grundejerforeninger og med KystTeknik.
Der arbejdes på at lave et dige som strækker sig fra Bro Strandvej langs stranden og til Vedelshave
langs Fedet og med en sluse ved Stor Å. Der er ved hjælp af Jan Larsen fra KystTeknik udarbejdet
et prisoverslag på 1.727 mill. ex. Moms. Overslag for vores grundejerforening alene er 1.435 mill.
Der blev ved generalforsamlingen tilkendegivet med 36 stemmer for og en stemme imod
fortsættelse af arbejdet. Beslutning af et endeligt projekt skal vedtages af en ekstraordinær
generalforsamling.
Punkt 7:
Det er vedtaget, at der skal kloakeres. Det forventes at der bliver afholdt borgermøde ang. dette i
januar 2011. Tilslutningsafgiften bliver kr. 33.553,80 i 2010 kr. og indeksreguleres. Der betales når
det er muligt at tilslutte. Derefter skal der betales afløbsbidrag på 47-48 kr. pr. m3 af vandforbruget.
Spildevand pumpes til Brenderup Rensningsanlæg. Grundejer skal selv sørge for tilslutning ved
hjælp af en aut. kloakmester.
Punkt 8:
Poul-Erik Friis Knudsen fortsat Formand.

Punkt 9:
Henning Hust, genvalgt til kasserer.
Punkt 10:
Bente Frederiksen, Solvej 7, nyvalgt til bestyrelsen.
Helle Nørrelund, genvalgt til bestyrelsen.
Punkt 11:
Eva Bay, Ingolf Thor Hansen, genvalgt som revisorer.
Punkt 12:
Bente Bay, genvalgt til revisorsuppleant.
Punkt 13:
Debat vedr. slå/klipning på stranden som er blevet gjort i samråd med kommunen.
Det oplyses at området ligger udenfor Grundejerforeningen.
Græsslåning for Grundejerforeningen (Jørgen Christensen) omfatter trekanten ved
Åvej / Solvej og ikke Hyttevej som nogle havde opfattelsen af.
Kutyme er at man slår græs ud for egen grund også hvis det er en sti.
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sekretær

