Strandbjerggårdens Grundejerforening
REFERAT
Fra generalforsamlingen lørdag den 2. juli 2016 kl.15 på strandarealet.
Tilstede: 23 personer fra 18 matrikler
Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen.
1. Valg af dirigent
Bent Ravn blev valgt og erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning
Formanden fremførte sin beretning, der kan læses på hjemmesiden.
Der er ikke registreret nogle indbrud i perioden siden sidste generalforsamling.
Der er ikke kommet nye medlemmer i foreningen.
Et af de medlemmer der får indkaldelsen pr. post havde ikke modtaget noget.
(Han havde i mellemtiden fået det udleveret hos formanden).
Et par medlemmer fortalte at det også var smuttet et par gange pr. Mail.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab
Kassereren fremlagede regnskab for 2015 og henviste til det udsendte regnskab.
Der er blevet indkøbt to par vaders.
Der er betalt for den ekspertrådgivning vi ved sidste generalforsamling besluttede skulle foretages
vedr. strandarealet (Jørgen Stoltzs beretning ligger på hjemmesiden.)
Der er købt et nyt telt (det gamle fløj af gårde ved sidste opstilling)
Regnskabet blev godkendt.
4. Vejlaug
I 2016 har der været 1 møde i vejlauget. Der har ikke været stemning for at ændre kontingentet.
Bent Ravn vil sammen med en skriftklog se på den asfalterede vej. (Der findes ingen rådgivende
ingeniør i Klb. Kommune).
5. Budget
Budgettet blev vedtaget med ændringer (Punkt 7 indeholder vedtagne forslag, der ikke kan dækkes af
det nuværende kontingent) og kontingentforhøjelse til 700 kr. (heraf kr. 150 til vejlaug).
6. Valg
a. Søren Birk Pedersen genopstillede og blev genvalgt.
b. Hanne Heimdal genopstillede og blev genvalgt.
7. Indkomne forslag (jfr. Hjemmesiden)
7.1) Lukning af Vollerup kanal
(Pris jfr. Tilbud kr. 14.850 incl. moms) blev nedstemt.
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7.2) Nedtagning af badebro af eksterne:
til anvist plads blev vedtaget. (Pris jfr. tilbud kr. 6.000 incl. moms. (12 stemte for ingen stemte mod)
7.3. Tilbud på dræn til afvanding af fællesarealet, den sø der har forårsaget det store skred i
skrænten. Tilbud 4.6.2016/”GSC anlæg” Kr. 21.593 incl. moms. Tilbudet ligger på hjemmesiden.
Punktet behandles sammen med punkt 7.7.
7.4. Modernisering af vedtægter (Forslag fra bestyrelsen). Et udkast til modernisering af
vedtægterne oplistet sammen med de nuværende vedtægter har en rum tid ligget på hjemmesiden.
Forslaget gav en del debat om bl.a. §1 forslaget til et nyt foreningsnavn, og §3 forslag om at lade
udsætning og nedtagning af badebro osv. vandre fra vedtægter til ordensregler.
Bestyrelsen var ikke afklaret og enige i udkastets formulering og erkendte at udkastet vedr. en
modernisering ikke var tilstrækkelig gennemarbejdet.
Medlemmerne blev opfordret til at komme med forslag i løbet af året, herefter vil bestyrelsen komme
med et nyt forslag til næste år.
7.5. Naturpleje af strandarealet (Opfølgning fra sidste generalforsamling - Jørgen Stoltzs rapport)
Bestyrelsens har for flere uger siden lagt 3 muligheder vedr. håndtering af strandarealet på
hjemmesiden.
1) Sprøjtning af den rynkede rose med Round up (udgift max kr. 1.500)
2) Manuel rydning af den rynkede rose (Bent Ravn) og afbrænding af det afslåede på
arbejdsdage.
3) En total rydning af arealet af f.eks. Sørens Haveservise.
Bestyrelsen havde anbefalet løsning 2, som blev vedtaget.
( Til orientering modtog vi tilbud den 1.7.2016 fra ”Gørlev foder og brændsel” på græsslåning inkl.
opsamling og bortskaffelse. Pris for hele strandarealet kr. 10.250, for 1/3 af arealet kr. 5.500).
7.6. Ændring af dato for generalforsamling (Kaare Sand). Forslaget ligger på hjemmesiden.
Vedtægtsændring § 4 til: Generalforsamlingen lægges den samme weekend som forårets arbejdsdag.
Forslaget blev vedtaget. (9 stemte for, 4 stemte imod)
7.7. + 7.3. Dræning af arealet ud for Brinken 5-7 (Forslag 8.6.2016 Søren Tranekær Jensen)
Forslaget ligger på hjemmesiden.
1. Kystsikring v/tidligere båderampe ved
- at etablere dræn på fællesarealet (ud for Brinken 7 & 9) med afvanding mod kyst
- at dumpe store sten ud for hullet ved den tidligere båderampe.
2. Af hensyn til kysten foreslås det at annullere tidligere beslutning om etablering af båderampe.
3. Bortskaffelse af gamle gitterspær samt det gamle ophalerspil.
1. Der blev talt meget om dræn og udgifter til at etablere fornyelse/udbygning, om hvem der
skal betale. Indstillingen i denne forening er at foreningen betaler for de udgifter der vedrører
drænet der ligger på fælles areal, mens udgifter, der vedrører dræn på en grund afholdes af
den enkelte grundejer. Forslaget blev vedtaget. (9 stemte for og 6 stemte imod) Drænet skal
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laves bedst og billigst muligt (kr. 10.000 blev afsat i budgettet). I øvrigt afventes svar fra
kystsikringsdirektoratet mht. den bedste måde at kystsikre.
2. Etablering af en båderampe blev anulleret (Der henvises til at man kan køre hen til badebroen
ved Granlygårdsvej, her er skrænten lavere).
3. Det blev vedtaget at bortskaffe de gamle gitterspær og det gamle ophalerspil (forventet udgift
kr. 2.000, blev afsat i budgettet).
7.8. Forslag fra Ole Hahn Petersen/12.6.2016 om navne og adresser på foreningen hjemmeside.
Forslaget ligger på hjemmesiden.
Hele verden kan følge med i hvad der lægges på foreningens hjemmeside.
Bestyrelsen ønsker ikke at lægge personlige nr. og adresser til skue på hjemmesiden.
Fremover vil Søren Birk Pedersens tlf.nr. og en e-mail.adr. være synlige på hjemmesiden,
desuden vil bestyrelsen lade det ønskede fremgå på sine breve og e-mailinformationer.
Ole Hahn Petersen var tilfreds med den løsning.
7.9. Vand på overdrevsvejen og dets sammenhæng med vores dræn
Det var ikke et forslag, nærmere en orientering fra Søren Ingemann til en debat om problemer med
de stigende vandmængder vi har set i vinter og foråret. Der ligger vand i store søer i skoven. S.I.
nævnte bl.a. at nogle vil holde på at det er den enkeltes problem, nogle vil have at vi kan løse det
med nabo grundejerforeningen og Skoven, Naturstyrelsen. Orienteringen ligger på hjemmesiden
sammen med rapport fra Skovtekniker Niklas Henning Jensen (Kalundborg Kommunes Tekniske
Forvaltning).
Hele indlægget gav en del debat, igen om udgifter, og det blev påpeget at indstillingen i denne
forening er som skrevet at foreningen betaler for de udgifter der vedrører drænet der ligger på fælles
areal, mens udgifter, der vedrører dræn på en grund afholdes af den enkelte grundejer. Det blev
vedtaget at nedsætte et drænudvalg.
Udvalget skal til at starte med undersøge hvad en rådgivende undersøgelse koster.
Til Drænudvalget blev Søren Birk Pedersen, Søren Ingemann og Laurits Larsen valgt.
Det blev vedtaget at afsætte kr.10.000 og det udløste en forhøjelse af kontingentet på kr.100/årl.
7.10. Bænke på fællesarealet (Forslag fra Anette og Bjørn Mathiesen/25.6.2016).
Forslaget ligger på hjemmesiden. Forslag om opsætning af 1-2 solide bænke ovenfor stranden. (á la
dem der står ved Floravejens badebro) Bænkene ønskes opsat til afløsning af den miserable, der står
ud for Brinken nr. 9-11 og den der stod længere mod øst og som forsvandt for nogle år siden. Bent R.
mente at man bare kunne fikse et nyt bræt til den forfaldne bænk. Forslaget om nye bænke blev
nedstemt. 6 stemte imod, 5 stemte for.
8. Eventuelt
Der var intet under eventuelt.
Formanden mindede om at grillen ville blive tændt kl. 18 og at alle var velkommen til fællesspisning
i teltet.
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