
GRUNDEJERFORENINGEN STAUNING VESTERSTRAND 

 
Referat af generalforsamling lørdag den 14. maj 2016 kl. 10.00 

 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst ved formanden 

2. Valg af dirigent 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Valg af referent og stemmetællere 

5. Formandens beretning 

6. Kasserens reviderede regnskab 

7. Behandling af bestyrelsens forslag 

8. Behandling af medlemmernes forslag 

9. Vedtagelse af næste års budget og kontingent 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

11. Valg af bestyrelse suppleanter 

12. Valg af revisorer og revisor suppleanter 

13. Eventuelt 

 

 

Pkt. 1: 

 

Formanden Kjeld Rasmussen bød velkommen og noterede et stort fremmøde. 

 

Pkt. 2: 

 

Til dirigent valgtes Tage Jepsen, Klitrosevej 65, som konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet. 

 

Pkt. 3: 

 

Dagsorden blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Pkt. 4: 

 

Til referent valgtes Per Søvndal Kristiansen, Syrenvej 26 og til stemmetællere valgtes Birthe 

Jepsen, Syrenvej 62, Børge Nielsen, Gyvelvej 31 og Jesper Lund, Klitrosevej 61. 

 

Pkt. 5: 

 

Formanden aflagde beretning for bestyrelsen. Beretningen er vedhæftet referatet.. Spørgsmål om ny 

udstykning for enden af Gyvelvej. Formanden meddelte, at det er kommunen, der har givet tilladel-

se til udstykning, og at grundene efterfølgende inkluderes i lokalplanen og dermed kommer med i 

grundejerforeningen. Spørgsmål om vand på Gyvelvej og adgang til Enebærvej 13 blev henvist til 

henholdsvis pkt. 8 på generalforsamlingen og til at de berørte grundejere aftalte dette i mindelighed. 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 



 

Pkt. 6: 

 

Kasseren gennemgik det reviderede regnskab og svarede på uddybende spørgsmål fra medlemmer-

ne, hvorefter regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Pkt. 7: 

 

Bestyrelsen havde ingen forslag til behandling 

 

Pkt. 8: 

 

Forslag 1: Opstilling af hjertestartere i postkassehusene: 

 

Bestyrelsen havde undersøgt prisniveauet for hjertestartere, og det ligger på ca. kr. 22.000 pr. stk. 

Hertil kommer udgift til installation og drift. 

Efter en livlig og positiv debat, hvor det blandt andet fremgik, at Trygfonden ikke ville give tilskud 

til dette, blev det vedtaget med stor majoritet, at foreningen indkøber hjertestartere til opsætning i 

postkassehusene på Halbyvej og Hybenvej. Der var ønske om undervisning i brugen, eventuelt i 

forbindelse med næste generalforsamling, hvilket bestyrelsen tog til efterretning. 

 

Forslag 2: Afhjælpning af vand problemer på Gyvelvej: 

 

Jørgen Risum, Gyvelvej 53 gav en meget grundig gennemgang af problemstillingen, hvorefter der 

fulgte en livlig og positiv debat. Formanden meddelte, at det er kommunens ansvar at sørge for at 

afhjælpe problemet, og at det bør ske i samarbejde mellem kommunen og de berørte grundejere. 

Bestyrelsen har ifølge vedtægterne ikke mandat til at påtage sig opgaven og ikke påtage sig den 

økonomisk. Formanden fik forsamlingens bekræftelse på, at der ikke er givet økonomi til en løsning 

af problemerne. 

Generalforsamlingen vedtog med stor majorite,t at det er et fælles anliggende og bestyrelsen blev 

opfordret til at arbejde videre med sagen mod en fælles henvendelse til kommunen for at få proble-

merne løst. 

 

Pkt. 9: 

 

Kasseren gennemgik det udsendte budgetforslag. Budgettet blev godkendt og kontingent vedtaget 

uændret. 

 

Pkt. 10: 

 

Der blev foreslået en nyt medlem til bestyrelsen: Jørgen Risum, Gyvelvej 53 ud over Karen Marie 

Nielsen og Preben Kronholm Schwartz. Der blev gennemført en skriftlig afstemning og valgt til 

bestyrelsen blev: Karen Marie Nielsen og Jørgen Risom. 

 

Pkt. 11:  

 

Til bestyrelsessuppleanter blev valgt: Jørgen Lund, Klitrosevej 61 og Frank Jørgensen, Gyvelvej 55. 

 



 

. 

Pkt. 12: 

 

Revisorer og –suppleanter blev genvalgt. 

 

Pkt. 13: 

 

Jesper Broberg, Syrenvej 46 orienterede om vindmøllerne på Velling Mærsk. Der har været udført 

en kæmpe indsats fra foreningens udvalg, men der er ikke nogen endelig afgørelse om projektet 

endnu. 

Jesper Brobergs redegørelse vedlægges referatet som separat dokument. 

 

Der var flere forslag fra medlemmerne, som blev taget til efterretning af bestyrelsen: 

 

Forslag om etablering af hundeskov (eller –område)  

Forslag om fibernet i området, skilte ved grenpladsen, grus med klister på vejene,. 

Ønske fra grundejer om genetablering af grantræer for enden af grund ved Gyvelvej. 

Ønske om udspecificering af arbejdsløn og materialer i regnskabet. 

Forslag om SMS system til info fra foreningen til medlemmerne. 

Det blev endnu en gang slået fast, at grenpladserne kun er til grenaffald og ikke græs, og såfremt vi 

ikke respekterer det, vil det medføre, at de nedlægges, og vi bliver henvist til aflevere grenaffald på 

Kommunens genbrugspladser. 

Opfordring til at foreningens hjemmeside opdateres. 

Spørgsmål om brug af toiletter: Nøgle kan lånes hos Per Axelsen, Gyvelvej 27 mod depositum 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden (og en livlig debat) og gav ordet til formanden, som gav 

udtryk for et godt samarbejde i bestyrelsen og påskønnede det store arbejde, der blev udført af 

altmuligmanden og afsluttede generalforsamlingen. 

 

Per Søvndal Kristiansen  Tage Jepsen    Kjeld Rasmussen 

Referent   Dirigent  Formand 

 


