
Referat fra Generalforsamling  
 Drøsselbjerg Strands Grundejerforening, 26. august 

 2007 kl. 14.30 i Drøsselbjerg Forsamlingshus. 
 
 

 
Foruden bestyrelsens 7 medlemmer var 34 voksne personer mødt op.  
Formanden Inge Ekknud bød velkommen. 
 

1. Til dirigent valgtes Kurt Madsen, Olymposvej 16. Dirigenten konstaterede 
generalforsamlingen lovligt varslet med dagsorden og gav ordet til formanden. 

2. Formandens beretning - se bagsiden - blev godkendt uden kommentarer.  
3. Kasserer Ove Knudsen gennemgik foreningens regnskab og bad om generalforsamlings 

accept af at tilbageføre 50.000 kr. til kloakering – de har i en periode været hensat til 
chikaner, som foreningen imidlertid ikke har udsigt til at få polititilladelse til foreløbig. Efter 
en kort debat om hensættelser til hhv. kloaker og chikaner blev regnskabet godkendt.  
Pallasvej 3 henstillede til at bestyrelsen var proaktiv med hensyn til kystsikring og foreslog, 
dog uden at få forsamlingens opbakning, at dele kloakhensættelsen i to med halvdelen til 
kystsikring. Bestyrelsen er opmærksom på problemet, men gjorde opmærksom på at det er 
ulovligt at fifle med kystlinjen – det kræver tilladelse fra Kystdirektoratet og vil i givet fald 
blive meget dyrt. 

4. Kasserer Ove Knudsen gennemgik budgettet og foreslog uændret kontingent. Det blev 
godkendt af generalforsamlingen. 

5. Ingen forslag var indkommet. 
6. Tre af bestyrelsens medlemmer var på valg og blev genvalgt: Jørgen Langvad, Ove Knudsen 

og Erling Jensen. Peter Glitten ønskede ikke genvalg. Som nyt medlem valgtes Søren 
Sørensen, Daphnevej 5. Som suppleanter genvalgtes Erik Lund Villumsen og Mogens 
Wagner Hansen. 

7. Som grundejerforeningens revisor genvalgtes Ole Buch. 
8. Under eventuelt blev vejenes tilstand og støvproblemerne som sædvanlig diskuteret. 

Bestyrelsen kan intet stille op mod for hurtigt kørende biler og regn der laver huller. Det er 
penge ud af vinduet at reparere hullerne, så længe det regner så meget, sagde kassereren. 
Huller får måske bilisterne til at køre langsommere; men de er farlige for cyklende børn. 
Der ligger stabilgrus til bl.a. vejlapning ved foreningens hus på Gårdhøjvej - til fri 
afbenyttelse for foreningens medlemmer. 

 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen klokken 15.30. 
 
 
Referent Marie Tetzlaff.:_________________________________ 
 
 
Dirigentens Kurt Madsen.:________________________________ 


