
Drøsselbjerg Strands Grundejerforening
Referat fra ordinær generalforsamling

Søndag, den 22. august 2010 i Drøsselbjerg Forsamlingshus

Formanden bød velkommen!

1. Valg af dirigent.
Bjarni Fischer blev enstemmigt valgt som dirigent.
Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Der blev valgt 2 stemmetællere.
Der var 65 fremmødte. Heraf 38 stemmeberettigede. Der var indgivet 3 
fuldmagter.

2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning.

Formanden aflagde årsberetning.

Erik Villumsen, Zeusvej 32 ønskede at vide, hvad bestyrelsen havde 
tænkt sig at gøre i forhold til Harley Davidson Klubben på Venemosevej 
4. Erik gjorde opmærksom på, at der ville være mulighed for at klage 
over støj til Kalundborg Kommune.
Kun 19 grundejere har kendt til afgørelsen fra Naturklagenævnet, der 
har givet tilladelse til Harley Davidson Klubbens fortsatte eksistens på 
Venemosevej 4, da afgørelsen ikke har været offentliggjort på 
foreningens hjemmeside.
(OBS! Bestyrelsen vil snarest lægge Naturklagenævnets afgørelse på 
foreningens hjemmeside under nyt fra bestyrelsen)

Tonny Risum, Ekkovej 5, mener ikke, at klubbens aktiviteter (støj) er for 
generende og opfatter, at der drives hetz på klubben.

Charlotte Langvad, Olymposvej 13 oplyser, at det første sommerhus er 
til salg. Ejendomsmægleren forventer et afslag i prisen på mellem 
130.000 og 150.000 kr. alene på grund af klubbens beliggenhed i vores 
område. 

Marie Tetzlaff fra bestyrelsen mener, at hvis der skal anlægges en 
retssag mod afgørelsen fra Naturklagenævnet, skal man selv betale. 
Generalforsamlingen kan dog pålægge bestyrelsen at anlægge sag, 
men så skal det ske ved forslag på ordinær generalforsamling.

Søren Elleman, Olymposvej 3 forslog dialog med klubben eller Jens 
Verner Rasmussen.

Karl Christensen, Zeusvej 31 oplyste, at han mente, at Kalundborg 
Kommune har behandlet afgørelsen korrekt. Karl Christensen sagde 
endvidere, at der nok ikke var nogen ærlige advokater, som ville tage 
en sådan sag, da den var tabt på forhånd, fordi loven er skruet sådan 
sammen, at en anke for nuværende ingen effekt har.
Karl opfordrede derimod til at klage til Kalundborg Kommune, når der 
opstår for megen støj.

Inge Schram, Dafnevej 6 mener, at man skal besøge klubben og se 
hvad de laver.
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Birthe Christensen, Zeusvej 31 oplevede, at fejringen af klubbens 10 
års jubilæum var meget støjende og at der først var ro ved 03:00 tiden, 
så man kunne sove.
Formanden svarede hertil, at hun intet havde hørt, der hvor hun bor.

Groos, Athenevej 5 efterspurgte, hvad bestyrelsen havde tænkt sig at 
gøre i forhold til de ubebyggede grunde i området, hvor græsset ikke 
bliver slået.
Formanden oplyste, at der vil blive sendt breve til de respektive 
grundejere om, at grundene vil blive vedligeholdt på ejerens regning.
Groos opfordrede til, at vedtægterne bliver ændret.

Kassereren oplyste, at beslutning om fjernelse af campingvogne er en 
kommunal opgave.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Godkendelse af regnskab.

Kassereren fremlagde regnskabet.

Tonny Risum, Ekkovej 5 udtalte, at det var et flot regnskab. Undrer sig 
dog over, at der ikke er hensat flere penge til fremtidig kloakering.

Kassereren oplyste, at der er flere steder, der skal ordnes dræn i 
området i den nærmeste fremtid.

Charlotte Langvad, Olymposvej 13 forespurgte omkring arbejdet med 
at få etableret vejchikaner og hastighedsskiltning i området og hvad 
bestyrelsen havde foretaget sig i den forbindelse efter 
kommunalreformen i 2007.

Formanden oplyste, at man ikke havde foretaget sig noget. Det blev 
aftalt, at bestyrelsen tager kontakt til Kalundborg kommune for at høre, 
om kommunen er kommet nærmere en beslutning om fælles 
hastighedsbegrænsninger i sommerhusområderne.

Regnskabet blev efterfølgende blev godkendt.

4. Godkendelse af budget og opkrævning af kontingent.

Kassereren fremlagde budget. 

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Behandling af indkomne forslag.

Der var indkommet et enkelt forslag, som er opslået på foreningens 
hjemmeside.
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Forslaget er et ønske om separat skiltning af husnumre henholdsvis til 
højre og til venstre på Helenevej. 

Forslaget faldt på generalforsamlingen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Erik Villumsen, Zeusvej 32 oplyste om reglerne for valg til bestyrelsen.

Inge Ekknud og Peder Nielsen ønskede genvalg. Derudover opstillede 
Erik Villumsen, Bjarni Fischer og Jens Verner Rasmussen.

Valgets resultat:

Erik Villumsen  9  stemmer
Bjarni Fisher 35 stemmer
Inge Ekknud 29 stemmer 
Peder Nielsen 29 stemmer
Jens v. Rasmussen 13 stemmer
Blanke sedler  0
Der var 38 stemmeberettigede.

Inge og Peder fortsætter i bestyrelsen og Bjarni Fisher er nyvalgt.

Mogens Vagner Hansen blev genvalgt som suppleant og Marie Tetzlaff 
blev valgt som ny suppleant.

6. Valg af revisor

For nuværende, statsautoriseret revisor Beierholm. Beierholm blev 
genvalgt. Kassereren oplyste at tidligere revisor Ole Buch har solgt til 
Beierholm.

7. Eventuelt.

Kasseren oplyste, at der fremover ikke må afbrændes bål på stranden 
ud over til Sct. Hans aften. Alt affald skal genbruges.
Grenaffald/afklip kan afleveres på genbrugsstationerne i Høng eller 
Gørlev. Det er forbundet med stor brandfare at lægge det i hegn eller 
skel.

Søren Elleman, Olymposvej 3 henstiller til, at man holder bevoksningen 
i skel på et fornuftigt niveau.

Frank Hansen, Pallasvej 3 mener, at der skal være plads til alle i 
området – også til en Harley Davidson Klub.
Ønsker også plantet påskeliljer under vejskiltene i området og vil gerne 
lave plantearbejdet, hvis bestyrelsen bevilliger pengene til løg.
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Frank Hansen, Pallasvej 3 forslår at der anskaffes en hjertestarter til 
området.

Kassereren orienterede om, at han havde deltaget i møde på 
Landliggerudvalget og oplyste, at vi havde anmodet vejafdelingen i 
Kalundborg Kommune til at se på vejforholdene på Gårdhøjsvej, 
specielt ud for Troels Lund, hvor der er to 90 graders sving og hvor de 
store biler har store problemer med at komme rundt i svinget. 
Kalundborg Kommune har lovet at få det på budget 2011eller 2012. 
Det oplystes endvidere, at der var opstillet avis/papir container, ved 
indkørslen til området via Olymposvej, ved siden af flaskecontaineren.

Søren Elleman, Olymposvej 3 forespurgte, om der er planer omkring 
kloakering i området.
Kassereren mente ikke, at der var nogen planer pt.

Jytte Olsen, Panvej 18 takkede bestyrelsen for en god arbejdsindsats.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede for en god generalforsamling og sagde farvel til 
Marie Tezlaff og velkommen til Bjarni Fischer.

Referent/sekretær
Jørgen Langvad 

____________________ ____________________
         Bjarni Fisher          Inge Ekknud
            Dirigent             Formand 


