
 

 

Referat af ordinær generalforsamling 
Drøsselbjerg Strands Grundejerforening,  

afholdt den 25. august 2019 
 

Dagsordenen var 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning  

3. Godkendelse af årsregnskab 

4. Godkendelse af budget og opkrævning af kontingent 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

 

Der deltog 43 grundejere i mødet, heraf 2 ved fuldmagt. 

 

Ad. 1: 

Inge Ekknud bød velkommen, og foreslog på bestyrelsens vegne Brian I. Petersen som 

dirigent. Han blev enstemmigt valgt. Brian I. Petersen konstaterede at generalforsamlingen 

var rettidigt varslet, og beslutningsdygtig til dagsordenens punkter.  

 

Ad. 2: 

Beretningen var fremsendt sammen med indkaldelsen. Der var nogle der bemærkede at 

beretningen ikke alene var historisk som den burde være. Dette er korrekt, da der er 

beskrevet nogle beslutninger der er taget i året, som blev igangsat i det indeværende 

regnskabsår. Dette skal bestyrelsen være opmærksomme på fremadrettet at konkretisere. 

Beretningen blev herefter taget til efterretning.  

 

Ad. 3: 

Kasseren gennemgik årsrapporten. Der er ingen særlige poster. Vedligeholdelse af badebroer 

er den tungeste post.  

 

Regnskabet der godkendes herefter. 

 

Ad. 4: 

Budget fremlagt. Størrelse af kontingent er jf. beretningen foreslået sat op med kr. 50,00 p.a. 

til kr. 850,00 pr. grund. Ligeledes sættes post-gebyr op fra kr. 50,00 til kr. 75,00 p.a. pr. ejer, 

der ikke har oplyst gyldig mailadresse.  

 

Der forventes at løbende vedligeholdelse øges, hvorfor posten er sat til det nævnte. 

 

Budgettet godkendt. 

 

Ad. 5: 

Der er nogle der har indleveret oplæg. For at der er tale om forslag, skal der være stillet på en 

vis at der kan stemmes om det. Dette i respekt for de medlemmer der ikke er til stede. Der 

kan derfor ikke vedtages noget, uden at forslag er meddelt til alle grundejere. 

Korrespondancen som bestyrelsen har modtaget rettidigt, har ikke været konkrete forslag, 

men meget relevante oplæg til drøftelse. Dette behandles under eventuelt i respekt for de ikke 

tilstedeværende. Derfor er der intet til behandling under punktet. 

 

Ad. 6: 

Brian I. Petersen var på valg, og blev genvalgt. 

Steen Wegener var på valg, og blev genvalgt.  



 

 

Frank Olsen fratræder og Annette Pørtner Larsen blev valgt. 

 

Maria Tezlaff var på valg som suppleant, og ønsker ikke genvalg. Der blev valgt to 

suppleanter, Petra Joenson og Lars Thomsen blev valgt. 

 

Bestyrelsen er  

Formand: Inge Ekknud (på valg 2020).  

Næstformand: Steen Wegener (på valg i 2021)  

Kasserer: Brian I. Petersen (på valg i 2021) 

Sekretær: Annette Pørtner Larsen (på valg i 2021) 

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Mortensen (på valg i 2020) 

Suppleant: Petra Joensen og Lars Thomsen (på valg i 2020)  

 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende.  

 

Ad. 7: 

Beierholm, Slagelse er nuværende revisorer. Der er indhentet pristjek. Nuværende pris for 

revision er kr. 10.812,50. Tilbud fra Christensen Kjærulff er kr. 8.750,00. Det var for 

generalforsamlingen vigtigt at opgaver blev lagt lokalt – derfor blev Beierholm genvalgt. 

 

Ad. 8: 

Der er kommet et oplæg omkring ændring af badebro. Der er et ønske om at lave en god bro, 

og nedlægge den nordlige. Der var ikke stemning for at nedlægge den nordlige bro, og de var 

generel tilfredshed med de nuværende broer. Der var dog ikke afvisning af at tage stilling til et 

konkret oplæg på en mere vedligeholdelsesfri bro, som kunne stå hele året. Der kom 

bemærkning omkring at der i samme forbindelse kunne kigges på muligheden for at forlænge 

høften, og dermed forsøge at skabe en strand på sigt. Der blev derfor nedsat et broudvalg 

bestående af Frank Bo Hansen (Pallasvej 3), Arne Boldt (Pallasvej 7) og Freddie Høyer 

(Helenevej 11). 

Der er kommet et oplæg omkring fart- og støvdæmpning. Der er stadig problemer med at der 

er nogle der kører for stærkt, og nogle af vejene æder sig in di græsrabatterne. Der er ønske 

om at der kan gøres noget omkring dette, da der i højsæsonen, er et stigende problem. Der 

blev nedsat et vejudvalg bestående af Charlotte Langvad (Olymposvej 13), og Nikoline 

Werdelin (Helenevej 4). Kassereren har lovet at assistere hvor der er behov. 

Der har været forsøgt på Facebook-gruppen at samle folk til at blive indsamlere for 

Hjerteforeningen. Ved 15+ indsamlere kan man få en hjertestarter af Hjerteforeningen. Der 

var få der havde tilmeldt sig. Der blev derfor forespurgt til om det har interesse at forsøge 

igen, skulle muligheden opstå. Det var flere der gerne ville hvis de kunne, så det burde ud fra 

tilkendegivelserne kunne lade sig gøre. Hold øje med Facebook-gruppen. 

Sankt Hans udvalg er på tre personer - Arne, Frank og Asger, tager tjansen igen.   

Bestyrelsen meddeler at der stadig er sand og grus til formålet ved fælleshuset, skulle man 

have behov for at reparere huller på veje mv. Entreprenøren prøver at komme hele vejen 

rundt, skulle det smutte, vil bestyrelsen gerne have besked, så der løbende kan tages hånd 

om det. 

Trappen ned til stranden trænger snart til vedligeholdelse. Der forsøges at blive holdt øje med 

hvad der skal vedligeholdes, og prioritere.  



 

 

Der er nogle der har haft problemer med at finde grundejerforeningens nye hjemmeside. Den 

kan ses på www.drøsselbjergstrand.dk – foreningen har ligeledes fået en bestyrelsesmail, der 

kan benyttes, som er bestyrelsen.dsg@gmail.com 

Herefter blev mødet hævet i god ro og orden. 

 

Drøsselbjerg, den 25. august 2019 

 
_____________________   

Brian I. Petersen 

Dirigent 

http://www.drøsselbjergstrand.dk/
mailto:bestyrelsen.dsg@gmail.com

