
Drøsselbjerg Strands Grundejerforening
Referat fra generalforsamling

24.08.08 i Drøsselbjerg Forsamlingshus.

1. Valg af dirigent 
Kurt Madsen, Olymposvej 16, valgtes til dirigent og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning
Formanden aflagde beretning (vedlagt)

Bemærkninger til formandens beretning:

Ole Arbo, Herasvej 7, ønskede at vide mere om hærværket på træerne 
skyldes, at disse var generende for udsigten.
Charlotte Langvad, Olymposvej 13, tilbød at lave støttegruppe omkring 
læserbreve for at lægge pres på Kalundborg Kommune i forbindelse med den 
langsommelige sagsbehandling.
Åase Drescher, Olymposvej 16, ønskede at høre om renovationsordningen 
gik i gang i sep/okt. Det oplystes uofficielt, at ordningen er udsat indtil videre.
Lisbeth Floor, Pallasvej 14, havde spørgsmål til badebroens højde. Højden 
bliver der ændret på til næste badesæson.
Ole Arbo, Herasvej 7, spurgte til den nordlige gangbro, om hvad der kan 
gøres i forhold til broens sikkerhed. Formanden mener, at broen bliver lavet i 
nærmeste fremtid.

Formandens beretning blev godkendt med ovenstående 
spørgsmål/kommentar.

3. Godkendelse af regnskab 
Kasseren fremlagde regnskabet, som blev godkendt uden bemærkninger

4. Godkendelse af budget og opkrævning af kontingent
Kasseren fremlagde budget og uændret forslag til kontingent, som blev 
godkendt uden bemærkninger.

5. Behandling af indkomne forslag

1. Ib Hansen gennemgik sit forslag om bestyrelsens påtaleret for beplantning i 
skel over 1,80 m. Formanden henviste til hegnsloven.

Ole Arbo, Herasvej 7, mener, at bestyrelsen skal pålægges at sørge for, at 
skelbeplantningen i området skal skæres ned til 1,80.
Formanden henviste til hegnsloven.

Benedikte Clausen, Zeusvej 33, oplæste afsnittet fra deklarationen 
omkring beplantning i skel.

Karl Christensen, Zeusvej 31, orienterede om, at bestyrelsen har 
påtaleretten men ikke påtalepligten.

Der var ingen afstemning til forslaget. Bestyrelsen tager forslaget til 
efterretning.

2. Ib Hansen gennemgik sit forslag om etablering af fælles centralt 
brevkasseanlæg ved Strandens Port.
Bestyrelsen (Peder Nielsen) har kontaktet Post Danmark, der anbefaler at 
søge færdselsstyrelsen om dispensation indtil videre for opsættelse af 
postkasseanlæg. Et postkasseanlæg vil koste mellem 50 og 100.000 kr. Peder 
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Nielsen bemærker, at det ikke kan være en udgift, som grundejerforeningen 
skal påtage sig.

3. Der er forslag til at foreningens hjemmeside opdateres med oplysninger om 
medlemmernes privatadresser og telefonnumre for at kunne yde ”nabohjælp”.
Bestyrelsen oplyste, at dette ikke er i overensstemmelse med gældende 
lovgivning om udlevering af personlige oplysninger uden samtykke. Hvis man 
ønsker at udveksle adresse-og telefonoplysninger med andre i foreningen, bør 
disse kontaktes direkte. 

I forbindelse med at få aktiviteter på foreningens hjemmeside, blev der aftalt, 
at der nedsættes et lille udvalg, der kunne komme med ideer og forslag til at 
få effektiviseret hjemmesiden. Udvalget består af Charlotte Langvad, 
Olymposvej 13 og Ib Hansen, Athenesvej 17.

5. Forslag til, at bestyrelsen, i forbindelse med beskæring, går en tur på stien 
nord for Delfivej.
Bestyrelsen går hvert år en tur i området og ser på, hvor der trænger til 
beskæring.

6. Ib Hansen gennemgik sit forslag om ”Aftaler og planer for vedligeholdelse 
af vandløb, søer, stier og øvrige fællesanlæg i området ved Athenesvej.
Formanden oplyste, at området vedligeholdes efter behov.

Ingen af ovennævnte forslag var til afstemning.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Bestyrelsesmedlemmer Inge Ekknud, Marie Tetzlaff og Peder Nielsen blev alle 
genvalgt

Suppleanter Erik Lund Villumsen og Mogens Wagner Hansen blev genvalgt.

7. Valg af revisor. For nuværende Statsautoriseret revisor Ole Buch
Ole Buch blev genvalgt.

8. Eventuelt.
Lisbeth Floor, Pallasvej 16, med spørgsmål til ”bådebro” i regnskabet.
Dette var en skrivefejl!!

Ole Erbo, Herasvej 7 spurgte, om man kunne tænke sig at kontakte vores 
naboforening for at samarbejde om ordensregler m.m. Eksempelvis at få 
synkroniseret vores græsslåningstider.
Bestyrelsen har kontakt til naboforeningerne.

Referent/sekretær: Jørgen Langvad 

 _________________________ _________________________
          Inge Ekknud             Kurt Madsen
            Formand                Dirigent 


