Strandbjerggårdens Grundejerforening
REFERAT af generalforsamling søndag den 3. juni 2018.
Referent: Jørg Gøttler (bestyrelsen)
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Fremlæggelse af regnskab for 2017
4.
Vejlaug
5.
Valg:
a. Formand, Søren Birk Pedersen (Mosestien 11), er på valg (ønsker genvalg)
b. Bestyrelsesmedlemmer:
Vejlaugsrep, Anette Mathiesen (Brinken 10), er ikke på valg
Sekretær, Jørg Gøttler (Brinken 8), er ikke på valg
Kasserer, Hanne Heimdal (Diget 3), er på valg (ønsker ikke genvalg)
Næstformand, Morten Rønager (Brinken 9), er ikke på valg
c. 1 nuværende bestyrelsessuppleant:
Monika Bellmann (ønsker ikke genvalg)
Annette Holck (Toppen 8) (opstiller til bestyrelsen)
d. Nuværende revisorer:
Finn Zachariassen (Mosestien 1).
Søren Petersen (Mosestien 7).
e. Nuværende revisorsuppleanter:
Mangler
6.
Indkomne forslag (hvert forslag er vedhæftet som særskilte pdf-filer)
1. Forslag til vedtagelse af vedtægtsændring, der tilføjer ordet "dræn" til §3. Forslagsstiller:
Søren Ingemann Larsen (Mosestien 13).
2. Andel i midler til udbredelse af bredbånd. Forslagsstillere: Kitta og Sven Petersen
(Strandbjerggrådsvej 10).
3. Fjernelse af den rustne stålkasse, der står på overdrevet til venstre for Vollerup kanal
(drænudløbet) fordi den ikke bruges og skæmmer. Forslagsstillere: Janne Laursen og Erik
Andersen (Brinken 5).
4. Prøvetagning af vand ved drænudløb. Forslagsstiller: bestyrelsen
5. Hjertestarter. Forslagsstiller: Bestyrelsen
7.
Budget for 2018 og fastlæggelse af kontingent for 2018
8.
Eventuelt

Ad pkt. 1: Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Erik Andersen (Brinken 5) til dirigent. Erik blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt pr. e-mail/brev 2. maj 2018.
Antal matrikler repræsenteret: 29 ud af de 68 på medlemslisten.

Ad pkt. 2: Formandens beretning (er vedhæftet referatet og lagt på hjemmesiden)

Formand Søren Birk Pedersen præsenterede bestyrelsen, som den havde konstitueret sig efter sidste års
generalforsamling:
Søren Birk Pedersen, Mosestien 11, formand
Morten Rønager, Brinken 9, næstformand
Hanne Heimdal, Diget 3, kasserer
Anette Mathiesen, Brinken 10, repræsentant i vejlauget
Jørg Gøttler, Brinken 8, sekretær/referent.
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Det var første i gang i år, at forslag til generalforsamlingen skulle være bestyrelsen i hænde senest 1. april
for at kunne komme ud til alle medlemmer rettidigt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.
Der blev udsendt en reminder fra bestyrelsen, der herefter modtog 3 forslag.
Resten af formandens beretning kan ses i bilag.
Formanden takkede Hanne Heimdal for sine mange års store indsats som kasserer, teltopsætter mv. Hanne
fik et par gode flasker vin og en stor klapsalve.
Spørgsmål/kommentarer vedr. beretningen:
Annette, Strandbjerggårdsvej 13: Har bestyrelsen talt med naboforeningerne vedrørende dræn?
Svar: Nej, det har bestyrelsen ikke gjort endnu.
Søren Jensen, Brinken 7: Er det rimeligt, at vi skal betale 5.000 kr. til Granlygårdsvej GF for reparation af
Mosestien?
Svar: Ja, de er ene om at have repareret på den i flere år.
Søren Jensen, Brinken 7: Strandbjerggårdsvej bør også repareres fra svinget og ned mod stranden.
Kommentar fra Erik Andersen, Brinken 5: Bjørn (Brinken 10) og jeg har mere end et par gange været i gang
med at reparere vejen i løbet af året.
Bent Ravn, Brinken 3: Vi bør også vedligeholde sidevejene bedre, fx. Dalen.
En kommentar: Der kunne lægges 5 kubikmeter skærver i begge ender af vejen (vejene, hvis det gælder
andre sideveje).
Ole Hahn, Brinken 6: Skraldebilen trykker så meget, at sporene på Brinken til venstre for
Strandbjerggårdsvej er så dybe, at midterrabatten næsten rammer bunden af bilen. Der bør lægger et stort
læs stabilgrus til opfylde sporene.
Gunhild, Mosestien 11: Lav bunke for enden af hver vej, så man ikke skal gå så langt.
Formandens beretning blev herefter godkendt.

Ad pkt. 3 - Fremlæggelse af regnskab for 2017 (vedlagt referatet)
Et print af regnskabet blev omdelt og kasserer Hanne Heimdal gennemgik det punkt for punkt.
Vejreparation var budgetteret til 10.000 kr., men vi havde kun brugt ca. 5.000 kr.
Badebro op/ned + ny gelændersnor blev i alt ca. kr. 10.000
Arbejdsdage - i alt ca. 3.700
bl.a. 1.400 kr. til materialer til bænke, gåplader på stranden.
- drikkevarer arbejdsdage.
- diverse redskaber, materialer
Bestyrelsesmøder - 660 kr.
Overskuddet blev 16.817 kr.
Regnskabet blev herefter godkendt.
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Ad pkt. 4 - Vejlaug
Anette Mathiesen (Brinken 10) er vores repræsentant i vejlauget og havde udarbejdet en skriftlig
orientering vedrørende drøftelse og beslutning i vejlauget.
Orienteringsskrivelsen blev læst op og kan ses her:
Vi har haft en ny besigtigelse af vejen med Pankas, som er kommet med et nyt tilbud på reparation og
vedligehold af vejen. Tilbuddet indeholder – ud over det oprindelige vedligehold af belægningen og
reparation af huller – en styrkelse af nedkørslerne til de private veje, ved at der lægges stabilgrus, og
derefter asfalt på ”trekanten” dannet af de to kørebaner ved opkørslerne op til overdrevsvejen.
Vi har overvejet at indhente et alternativt tilbud, men de to asfaltfirmaer, Pankas og Colas, samarbejder, og
har rent faktisk er fæller selskab til denne slags opgaver, så det mener vi ikke er formålstjenligt.
Den samlede pris på dette er kr. 215.725 inkl. moms. Vi accepterer tilbuddet i nærmeste fremtid, og regner
med, at arbejdet udføres i 2018, inden frosten sætter ind, men sandsynligvis i løbet af sommeren.
Vi har pr. 31.12.2017 kr. 262.452 til disposition, altså rigeligt til at dække omkostningerne.
Vi har samtidig undersøgt mulighederne for at undgå vand i svinget. Der er et afløb, og det kan nemt og
forholdsvis billigt renses ved slamsugning, men vi har forsøgt at kontakte ("vejpraje") kommunen, da vi
mener afløbet ligger på kommunens del af vejen, og at de skal bekoste rensningen. Vi har ikke hørt fra
kommunen endnu.
Se i øvrigt referat fra Vejlaugets seneste generalforsamling på hjemmesiden.
Spørgsmål/kommentarer:
Annette Holck, Toppen 8: Vi er nye og vil gerne høre, hvad vejlauget egentlig er?
Svar fra bestyrelsen mv.: Vejlauget har til opgave at varetage fælles anliggender i relation til den
asfalterede 'Overdrevsvej', som alle foreninger benytter og som har nedkørsler til de enkelte foreninger.
Herunder at sørge for vedligeholdelse og at alle foreninger deler udgifterne til vejen. Derfor opkræves årligt
et gebyr på 150 kroner pr. medlem i alle foreninger.
Hver forening har en repræsentant i vejlauget og fra vores forening er det formelt Anette Mathiesen, men i
praksis Anettes mand, Bjørn Mathiesen.
Lisbeth, Strandbjerggårdsvej 4: Godt at få nedkørsler lavet samtidig.
Kommentar: Når nu kommunen skal sørge for spuling af afløb ved svinget, så vandet kan løbe væk, så bør
kommunen også reparere på deres nyasfalterede vej og fylde op i kanterne, så der ikke er så langt ned ude i
siderne af vejen.
Flere bemærker her, at skoven er ved at vokse ud over vejen, det skal der også kigges på.
Orienteringen fra vejlauget blev herefter taget til efterretning.

Ad pkt. 5: Valg til bestyrelsen

Der skulle vælges to medlemmer til bestyrelsen.
Søren Birk Pedersen genopstillede og Annette Holck, der havde været suppleant det seneste år, opstillede.
De blev begge valgt uden modkandidater.
Claus Erik Biber Nielsen (Strandbjerggårdsvej 13) blev valgt til 1. suppleant.
Torben Hamilton Louis (Diget 19 blev valgt til 2. suppleant.
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Vores mangeårige revisorer, Søren Petersen (Mosestien 7) og Finn Zachariassen (Mosestien 1),
genopstillede og blev genvalgt.
Lisbeth Nielsen (Strandbjerggårdsvej 4) blev valgt til revisorsuppleant.
TAK til alle for en god valgproces, hvor alle poster blev besat, jf vedtægterne.
Spørgsmål om persondata:
Der blev spurgt til, hvordan vi som forening skal forholde os til den nye persondataforordning, fx ift.
omdeling af medlemsliste.
Annette Holck fortalte, at bestyrelsen har undersøgt dette og fundet ud af, at vi som forening gerne må
rundsende en medlemsliste uden at spørge medlemmerne først. Vi har dog valgt at give medlemmerne
mulighed for at fravælge at oplyse deres e-mailadresse på den medlemsliste, der rundsendes. De skal
naturligvis optræde på den komplette medlemsliste, som bestyrelsen benytter til udsendelse af
kontingentopkrævning, indkaldelser mv. Ved udsendelse e-mails, sættes alle adresse i bcc-feltet, så
modtagerne ikke kan se hinandens e-mailadresser. Medlemslisten ligger ikke på hjemmesiden, da dette
ville kræve, hjemmesiden var et lukket forum med login.
Annette Holck har med baggrund i information på Datastyrelsens hjemmeside beskrevet den 'politik', vi
følger på dette område. Beskrivelsen er vedhæftet som bilag til dette referat.

Ad pkt. 6: Indkomne forslag
Forslag 6.1 v/Søren Ingemann, Mosestien 13. Vedtægtsændring.
Forslaget går på ændring af vedtægternes §3 med en tilføjelse af ordet "dræn" til den eksisterende
formulering, så den fremover ser således ud:
§3
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fællesinteresser i almindelige
grundejerspørgsmål, såsom vand-, vej-, el- , dræn- og kloakspørgsmål, samt alle foranstaltninger
vedrørende udsætning og nedtagning af badebro hvert forår og efterår. Endvidere
foranstaltninger vedrørende evt. bådepladser m.v., samt alle andre spørgsmål, der måtte have
fællesinteresse for grundejerne.
Søren Ingemann motiverede sit forslag skriftligt og mundtligt med, at der er tale om en præcisering af,
at drænproblemer også er en del af foreningens fællesinteresser, og ikke en tilsidesættelse af
Vandløbslovens bestemmelser om, at det påhviler den enkelte grundejer med dræn på sin grund at
vedligeholde disse.

Kommentarer fra andre medlemmer:
Søren Jensen, Brinken 7: Kun naturligt, da foreningen allerede skal reparere dræn på fællesarealerne.
Torben, Diget 1: Vigtigt at få det præciseret. Har selv haft kloakmester til at håndtere kloakproblemer,
herunder installation af ny underjordisk afløbsbeholder med et system, der hindrer nedsivning og renser
vandet, så det er rent, inden det ledes ud i drænrøret. Kloakmesteren har tilbød at spule hele foreningens
drænanlæg for blot 15.000 kr. Men, det kunne ikke lade sig gøre, da dræn ikke var præciseret som en
fællesinteresse.
Annette Holck, Toppen 8: Vil selv støtte forslaget og mener, at der skal laves en beskrivelse af
Drænudvalgets arbejde, og er enig i, at den enkelte har ansvar for dræn på egen grund.

4/6

Strandbjerggårdens Grundejerforening
Forslaget blev enstemmigt vedtaget, da ingen stemte imod og ingen stemte blank.

Herefter var der mulighed for en generel snak om dræn:
Søren Jensen, Brinken 7: Spurgte, om der var indhentet tilladelse til Torbens (Diget 1) tilslutning til
drænrøret.
Torben, Diget 1: Svarede, at der var søgt og opnået tilladelse hos Kalundborg Kommune.
Torben: Vi bør efterse hele drænanlægget og evt. spule, hvor der er behov.
Formand Søren: Vi vil fremover efterse brønde for grus på arbejdsdagen, og samtidig bør nogle efterse
drænbrøndene i vinterperioden, hvor der er størst pres på systemet, januar-februar.
Forslag 6.2 v/Kitty og Sven, Strandbjerggårdsvej 10. Midler til bredbånd.
Forslaget er et ønske om, at bestyrelse arbejder for, at vi som forening får andel i de midler til udbredelse
af bredbånd, som Staten har udmeldt.
Efter adskillige tilkendegivelser af, at det mobile bredbånd fungerer rigtig godt i vores område og at
bestyrelsen allerede har mange andre opgaver at se til, konkluderede dirigenten, at generalforsamlingen
ikke ønskede, at bestyrelsen i denne omgang skulle arbejde videre med fastnet-bredbåndsmulighederne.
Forslaget blev således ikke vedtaget.
Forslag 6.3 v/Janne og Erik, Brinken 5: Fjernelse af gammel stålkasse.
Forslaget er et ønske om fjernelse af den gamle stålkasse, der står tæt på bænkene på skrænten til venstre
for Vollerup Kanal.
Janne fremlagde forslaget og argumenterede for fjernelse af stålkassen, bl.a. fordi den virker umotiveret, er
uskøn at se på og der kun ligger ganske få ting i den, som nemt kunne opbevares et andet sted.
Der var både for og imod kommentarer til forslaget fra de øvrige medlemmer.
For forslaget om fjernelse blev der bl.a. sagt,
- at den er grim, udgør en fare for børn pga. det tunge låg og at den næsten ikke bliver brugt.
Imod forslaget blev der sagt,
- at den rummer noget historie (som tidligere opbevaringskasse på en færge) og at den er vigtig til
opbevaring af fælles redskaber, fx brøndskovlen.
Det blev nævnt, at den bør vedligeholdes ordentligt, hvis den fortsat skal være der.
Det blev foreslået at fjerne kassen og opsætte en ny, pænere kasse.
Afstemning om forslaget endte med 11xJA og 12xNEJ - Forslaget blev således ikke vedtaget.
Ad pkt. 6.4. Prøvetagning af vand ved drænudløb. Forslagsstiller: bestyrelsen
Der har tidligere været et ønske fremme om at få undersøgt vandet ved drænudløbet for E.coli bakterier,
bl.a. pga. bekymring for forurening af badevandet. Så vidt vides, er ingen nogensinde blevet syge på grund
af forurenet badevand hos os.
Annette Holck, der har haft kontakt med et prøvetagende Laboratorium mhp. evt. prøvetagning, foreslår,
at vi venter med at beslutte, om vi skal få taget prøven, da der stadig er uafklarede spørgsmål. Fx hvad gør
vi, hvis der konstateres E.coli, der også kan stamme fra et dødt dyr.
Bent Ravn, Brinken 3: Det har tidligere været foreslået, at badebroen skulle flyttes længere østpå.
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Ole Hahn, Brinken 6: Den tidligere formand, Jan Williams, fik foretaget vandprøve ved drænudløbet. Den
prøve viste ikke E.coli, men nitrat.
Michael (Søren Jensens søn), der til daglig arbejder med vandprojekter, foreslog, at vi i stedet for at tage
egne prøver følger data fra de omkringliggende badevandsstationer, der løbende tager prøver af
badevandet.
Dirigenten foreslog, at beslutning om prøvetagning blev udsat til næste års generalforsamling.
Ad pkt. 6.5. Hjertestarter. Forslagsstiller: Bestyrelsen
På sidste års generalforsamling var der enighed om, at bestyrelsen skulle undersøge muligheder og pris ift.
opsætning af foreningens egen hjertestarter centralt i området.
Jørg Gøttler fra bestyrelsen oplyste, at opsætning af en hjertestarter, der skal være frit tilgængelig hele
året, kræver et særligt skab med opvarmning om vinteren, hvilket kræver installation af strøm.
Vurderingen er, at en komplet hjertestarterløsning koster ca. kr. 30.000 i engangsomkostninger, herefter et
årlige driftsudgifter til el, service og vedligeholdelse.
Der er forskellige muligheder for at få støtte til hjertestarter, bl.a. Trygfonden, Velux fonden.
Det er også muligt at lease. Nogen havde Googlet og set, at de nærmeste hjertestartere findes ved Bellisvej,
2-3 km vest for vores forening, og ved Saltbæk Campingplads, ca. 5-6 km øst for foreningen.
Det blev nævnt, at der også er noget praktik, der skal klares, fx skal vi lære at bruge hjertestarteren, der
skal være en ansvarlig i forhold til vedligeholdelse mv. HVIS hjertestarteren skulle komme i brug, bliver den
automatisk "resettet" af Alarmcentralen/myndighederne.
Dirigenten foreslog en afstemning om, hvorvidt bestyrelse skulle arbejde videre med at finde
hjertestarterløsning til vores forening med et økonomisk råderum på op til 35.000 kroner.
Afstemningen viste 16 FOR og 8 MOD. Bestyrelsen arbejder derfor videre med projektet.
Ad pkt. 7. - BUDGET 2018/2019:
Kasserer Hanne Heimdal gennemgik det omdelte budget, der også kan ses på hjemmesiden, og som med
uændret kontingentstørrelse, og før beslutning om hjertestarter, viste et overskud på 10.000 kroner.
Med en budgetteret udgift til hjertestarteren på 35.000, vil det blive til et underskud på ca. 20.000 kroner.
Kassereren gjorde opmærksom på, at foreningens likvide beholdning pt. er på ca. 130.000 kroner, og at
underskuddet derfor ikke er noget problem.
Revideret budget er vedhæftet dette referat.
Ad pkt. 8. - Eventuelt
• Tømning af skraldespand sker hver uge i juni, juli og august.
• Tømning af septiktank/bundfældningstank sker hvert tredje år.
• Bent Ravn anbefalede, at bestyrelsen indhenter og opbevarer tilladelser til tilkobling til drænanlægget,
så der er overblik over belastningen af drænanlægget. Formand Søren Birk Pedersen opbevarer og
administrerer foreningens arkiv af relevante papirer.
• På foreningens hjemmeside (www.strandbjerggaardens-gf.dk) oplægges løbende relevante nyheder og
informationer.
VEDHÆFTEDE BILAG (de følgende sider i dette dokument):
- Formandens beretning, 2 sider
- Godkendt regnskab 2018/2019, 1 side
- Foreningens persondatapolitik, 1 side
- Endeligt, godkendt budget, 1 side
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FORMANDSBERETNING for året 2017/2018 v/formand Søren Birk Pedersen.
Vi har haft 3 bestyrelsesmøder og to arbejdsdage siden generalforsamlingen i maj 2017.
Bestyrelsen konstituerede sig 1. juli:
Formand: Søren Birk Pedersen
Næstformand: Morten Rønager
Kasserer: Hanne Heimdal
Vejlaugsrepræsentant: Anette Mathiesen
Sekretær: Jørg Gøttler
Suppleanter: Monica Bellmann og Annette Holck er arbejdende suppleanter, dvs. deltager i
bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
Nye beboere:
Velkommen til nye medlemmer af grundejerforeningen:
Jan Dyrby og Marianne Sørensen, Diget 2,
Torsten Kjær Jespersen og Helle Kjær Jespersen, Dalen 8.
Veje:
Vi har vedligeholdt Strandbjerggårdsvej med 6/16 skærver og en stor indsats fra Lars (Strandbjerggårdsvej
31).
Mosestien har vi ikke gjort noget ved ud over, at vi har lagt en bunke med 6/16 skærver. Granlygårdsvej
Grundejerforening har ordnet den de sidste par år. De planlægger en renovering i år, hvor vi betaler 5000
kr. Vi har ikke bidraget med en krone i de sidste mange år.
Overdrevsvejen har det ikke så godt, vi har igennem flere år set, hvordan vandet fra skoven løber over
vejen ved Granlygårdsvej. Hjørnet, hvor Overdrevsvejen drejer, har jævnligt været oversvømmet, der
påtænkes at gøre noget ved det. Mere under punkt 4.
Efterår 2017:
Firmaet 'Bandholmbroen' tog badebroen op og lod den ligge nede på stranden til en bestilt lastbil med kran
kom og hejsede broen op. De må ikke bære den op for arbejdstilsynet.
Her i foråret ringede 'Bandholmbroen' en fredag midt i april og spurgte, om det gjorde noget, at de satte
broen op nu de var i området. Det gjorde det selvfølgelig ikke. Og vi har nydt godt af det med det solrige i
april og maj.
Tak til Erik Andersen for at bygge vores fine bænke og gåplader ud for badebroen.
Landliggerudvalg:
Møde i Landliggerudvalget i Udby Forsamlingshus handlede om udlejning af sommerhuse og Kystsikring.
I marts måned var der et lokalt møde for vores område; her taltes bl.a. om hjertestarter, Kystsikring,
Flextrafik.

Arbejdsdage:
Arbejdsdag lørdag den 20. maj 2017 kl. 9.30. Det var et forfærdeligt vejr og teltet blæste bort, så vi måtte
sætte det op i krydset Strandbjerggårdsvej – Brinken.
Lørdag d. 1. juli havde vi arbejdsdag. Vi skar, klippede og brændte af. Stort fremmøde. Tak for det.
Lørdag d. 16. september var vi i gang igen, og igen med stort fremmøde. Vi skar, klippede og jævnede tuer.
Bondemanden med maskinklipper havde problemer med tuer og højt græs, og fik ødelagt sit skær af en
kraftig træstub, så han havde ikke nået at klippe så meget.
23. juni 2017: Sankt Hans aften der var arrangeret af Jørg Gøttler med bål og tale af Bent Ravn.
Foreningens 50 års jubilæum blev denne lejlighed markeret: Søren Petersen, Mosestien 7 og Morten
Rønager, Brinken 9 havde haft deres sommerhusgrund i 50 år. De fik en jubiluæms-opmærksomhed.
Dræn: (På hjemmesiden er der lagt et drænkort, der viser, hvor drænene løber)
I november gennemgik Drænudvalget drænføringen fra Mosestien til Vollerup kanal og vi konstaterede at
det fungerede upåklageligt. Drænudvalget har foreslået bestyrelsen, at der bliver foretaget en
prøvetagning for Coli bakterier.
Omkring 1. januar var der en sø i haven ved strandbjerggårdsvej 13, hos Claus og Annette.
Granlygårdsvej havde også inspiceret deres dræn i oktober, hvor det tilsyneladende fungerede fint. Men
der var en prop der først løste sig da nogle på Røllikkevej og Myntevej fik spulet drænrør.
Og i februar blev hoveddrænet spulet fra Strandbjerggårdsvej fra nr. 20 og ned til Brinken nr. 10 , ved
udløbet i Vollerup kanal var der samlet en anseelig mængde jord, der blev gravet op af Bjørn Mathiesen.
I marts var der en stor sø ved toppen.
Der kan i løbet af vinteren og det tidlige forår opstå problemer med de rigelige mængder af vand, så vi skal
måske have nogle til at se på drænbrøndene i løbet af vinteren.
Tak for året
Vi siger tak til alle, der i årets løb gelinde løser alle de små og store problemer, der kan opstå, hvor vi er
mange samlet.
Monica Bellmann stopper som mangeårig suppleant. Tak for indsatsen til Monica.
Hanne Heimdal har ønsket at slutte sit virke som vores effektive kasserer, teltopsætter og teltholder. Vi
siger tak for de mange gode år, og håber alt det bedste i fremtiden.

Strandbjerggårdens Grundejerforenings persondatapolitik, juni 2018.
Vi følger Datatilsynets regelfortolkning ift. foreninger, se nedenfor.
Foreningers behandling af personoplysninger
Registrering af medlemsoplysninger
Foreningers registrering af oplysninger om medlemmerne er som udgangspunkt uproblematisk i forhold til
persondataloven. Det er således Datatilsynets opfattelse, at en forening i medfør af reglerne i
persondatalovens kan registrere almindelige oplysninger som f.eks. indmeldelsesdato, id-oplysninger, evt.
tillids- eller hvervsposter m.m. En forening vil som udgangspunkt også kunne registrere oplysninger af mere
speciel karakter, f.eks. oplysninger om et medlems bedste score, golfhandicap, certifikat niveau m.m.
Videregivelse af medlemsoplysninger
For så vidt angår videregivelse af medlemsoplysninger skal der ifølge Datatilsynets praksis skelnes mellem
to situationer:
Videregivelse af medlemslister i foreningsblade m.v. kan som udgangspunkt ske uden den enkeltes
(medlemmets) samtykke under forudsætning af, at bladet kun distribueres til medlemmer.
Derimod kræver videregivelse i form af offentliggørelse på det åbne internet det enkelte medlems
samtykke. Datatilsynet er af den opfattelse, at medlemskab af en forening, uanset at denne måtte være en
ukontroversiel - f.eks. en sportsforening, er en privat sag. Tilsynet har yderligere lagt vægt på, at der vil
være en risiko for, at medlemsoplysningerne vil blive (mis-)brugt til uvedkommende formål, f.eks.
markedsføring. Offentliggørelse af en oplysning om persons medlemskab kræver derfor det enkelte
medlems samtykke.
I den forbindelse bemærkes, at Datatilsynet i sin praksis ligestiller lukkede sider på internettet med et
foreningsblad m.v. under forudsætning af, at det f.eks. ved hjælp af password eller lignende sikres, at kun
medlemmer har adgang til den pågældende side.

Strandbjerggårdens Grundejerforening - budget for 2018/2109

Hjertestarter (råderum)

35.000

UDGIFTER I ALT

76.700

RESULTAT (underskud)

- 25.400

