
Referat fra Generalforsamling i Drøsselbj erg Strands Grundej erforening
den 29/8-2021 kl. 1100

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens atlægning af årsberetning
3. Godkendelse af årsregnskab
4. Godkendelse af budget og opkrævning af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag —

a. Nedlæggelse afbroudvalg
b. Vedr. Stovbiridemiddel
c. Slåning af højt græs på Strandens Port fællesarealer

d. Tømning af afvandingsrende på Athenesvej
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Der var 38 stemmeberettigede til stede til generalforsamlingen.

Punkt I

Formand Steen Wegener valgt som dirigent. Dirigenten oplyste. at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt pr. mail den 27/7-2021 og efterfølgende pr. post til medlemmer. der ikke modtager mails.

Punkt 2

Årsberetningen var blevet udsendt inden generalforsamlingen. Formanden nævnte, at det på grund
af Corona var et anderledes år at afholde bestyrelsesmøder i. Badebroernes opsætnings- og
ndtagningstidspunkter blev forklaret. Det blev endvidere berettet, at der var store sten på vej til at
sikre rampen ved den sydlige nedkørsel.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

Punkt 3

Årsregnskabet gennemgået af kasserer Jan Rostock. Efter få kommentarer blev regnskabet godkendt
af generalforsamlingen.

Punkt 4

Budget for det kommende år 202 1-2022 blev gennemgået af kassereren. Herunder blev det nævnt af
et medlem, at trappen ved sydbroen bør repareres el. udskiftes. Der blev spurgt til, om vejbudgettet
på 55.000kr. var nok. hvis det under punkt 5b fremsatte forslag blev vedtaget. Det var der i givet
fald ikke og ville krævet et justeret budget. Der blev spurgt til baggrunden for at der fremover skulle



administrator til. Formanden redegjorde. at den administrative byrde for særlig kasseren var ganske
omfattende og tidskrævende.
Kontingent for det kommende år blev af bestyrelsen Foreslået til 900 kr. Plus kr. 75 For de
medlemmer, der ikke modtager digital post fra foreningen.

Budget og kontingent vedtaget.

5. Forslag

a. Bestyrelsen foreslog broudvalget nedlagt. grundet broernes gode tilstand. Det blev vedtaget.
b. Det blev forslået at gennemføre støvbekæmpelse på Zeusvej, Olymposvej og Helenevej.

Forslaget blev debatteret af generalforsamlingen, bl.a. ønskede Athenevej også støvdæmpning.
Forslaget nedstemt med 8 for og 29 imod.

c. Forslag om græsklipning i Strandens Port. idet ukrudtet har gode kår. Forslaget blev drøftet med
for og imod biodiversitet. Det blev foreslået, at man prøvede at tilpasse græsslåningen i området
til, at græsset kunne nå at blive højt, uden der kom for meget ukrudt deri. Forslaget blev
vedtaget med 12 for og 7 imod. hvilket betyder at græsset skal slås 2 gang om året som de
øvrige græsarealer.

d. Forslag om tilsyn med regnvandsrende på Athenesvej. som skal rengøres ved behov. Opgaven
påtager bestyrelsen sig. hvorfor forslaget ikke blev sendt til afstemning.

Punkt 6

Der var 4 medlemmer, der trådte ud af bestyrelsen (formanden Steen Wegener, kassereren Jan
Rostock, næstformanden Inge Ekknud og skeretær Annette Pørtner). Det blev understreget af
formanden, at det bestemt ikke var uoverensstemmelser, der var årsagen til den store afgang. Det
var blot forskellige private årsagers tilfældige sammentræf på samme tid.
Der blev valgt 4 nye medlemmer ind i bestyrelsen:

• Alice Strandgaard for en 2-årig periode
• Henrik Fischer for en 2-årig periode
• Bo Stiggaard for en I-årig periode
• Freddie Høyer for en 1-årig periode

Som suppleanter for en 1-årig periode blev valgt:
• Bettina Hammer
• Bjarne Dynkel

Bestyrelsen efterfølgende konstitueret således:
Formand: Henrik Fischer
Næstformand: Lai’s Thomsen
Kassei’er: Bo Stigaard
Referent: Bjarne C. Mortensen
Bestyrelsesmedlemmer: Petra Johnsdottir. Alice Strandgaard og Freddie Høyer



Punkt 7

Revisor Be ierholrn fortsætter. Ingen indvendinger fra generalforsamlingen.

Punkt 8
Jan Rostock ville gerne have beskåret omkring søerne i Strandens Port. Der var flere frivillige, der
ville påtage sig opgaven.

Manglende oprydning efter hunde-ekskrementer, som kunne sprede sygdom blandt dyr. Appel om
at man f]erner efter sit eget dyr.

Der er vildkatte i området, som ønskes femnet.

Generalforsamlingen slut. Formanden takkede for deltagelsen.

eferent Lars Thomsen Dirigent SteenWegener


