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”Grundejerforeningen Vile Strandgård” 

Referat af generalforsamlingen 2016, afholdt i Durup Hallen den 29. maj 2016. 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  
2. Formandens beretning  
3. Fremlæggelse af revideret regnskab  
4. Forslag fra bestyrelsen  

a. Fastsættelse af kontingent, forslag 550 kr  
5. Forslag fra medlemmer  
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

På valg:  Irene Vinther-modtager genvalg  
 Jørgen Jessen-modtager ikke genvalg  

7. Valg af suppleant  
8. Valg af revisor  
9. EVT  

a. Opfordring til at komme med ideer vedr. forskønnelse/nye tiltag  
b. Fællesdag d. 24/7 

 
Formanden Jørgen Jensen bød velkommen. Der var fremmødt 16. 

1. Valg af dirigent 
Annelise Dalsgård (78) blev valgt som dirigent. 
- Annelise konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav ordet til formanden. 

 
2. Formandens beretning 

Der er siden sidst opsat 3 skilte med 20 km. hastighedsbegrænsning. Dette aht. børn og børnebørn, 
dels for at forebygge støvgener. Husk man altid er velkommen til at fylde huller i vejen. 
Fællesdag 
- Der blev afholdt fællesdag den 26/7 med meget pæn tilslutning omkring 30 deltagere. Største 

kritikpunkt var at der var indkøb for lidt ost.  
Arbejdsdag  
- Afholdt den 23/4 med rimelig tilslutning og løsning af de sædvanlige opgaver. 
- I forlængelse af dagen besluttede bestyrelsen at få repareret borde og bænke ved stranden. 

Dette er nu gjort. Videre har Frits (25) tilbudt at donere et brugt bord/bænkesæt. Tak til Frits. 
Skt. Hans fest 
- Skt. Hans festen er et privat initiativ, men en god idé som bestyrelsen gerne vil støtte ved at 

sponsorere en kasse og vand. 
Affald 
- Der er ikke aktuelle planer om at indføre affaldsordning/sortering for området 

- Lars Lyreark (24) foreslog at kontakte andre foreninger for at høre om deres erfaringer. 

Formandens beretning blev godkendt med applaus uden yderligere kommentarer. 
 

3. Det reviderede regnskab blev gennemgået af Irene Vinther. 
Der var sidste år få udgifter til vejvedligeholdelse, men budget fastholdes da vedligeholdelse og 
reparation f.eks. efter tordenbyger hurtigt kan løbe op. Videre er der afsat kr. 4.000,- til 
nyanskaffelser/forskønnelse af området. 
- Lars Lyremark (24) spurgte om der er vedligeholdelsesudgifter til hjertestarter.  

- Bestyrelsen undersøger  
Regnskabet blev godkendt med applaus. 
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4. Forslag fra bestyrelsen 

a. Kontingent foreslås fastholdt med kr. 550,- pr. år. 
Forslaget blev vedtaget.  

 
5. Forslag fra medlemmerne 

a. Finn (88) har haft gentagne indbrud og foreslår videoovervågning af tilkørselsvejen. 
- Her fulgte en livlig debat hvor der blev rejst spørgsmål til lovlighed i overvågning, selve prisen, 

hvem der skal servicere og vedligeholde overvågningen og hvem der i en given situation skal 
gennemgå billederne. – Flere mente ikke det var anliggende for bestyrelsen. 

Enighed om at Finn i første omgang måtte etablere overvågning af egen parcel, men at 
foreningen ville tage muligheden for overvågning op hvis problemerne udvikler sig. 

 
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
 På valg:  Irene Vinther-modtager genvalg  
 Jørgen Jessen-modtager ikke genvalg  

Irene Vinther (13) blev genvalgt med applaus. 
 Jørgen Jessen-modtager ikke genvalg. I stedet foreslog bestyrelsen valg af Heine Post (64)  
 Heine Post blev valgt med applaus. 

Lars Lyremark (24) takkede på forsamlingens vegne den afgående formand for hans store indsats. 
 
7. Valg af én suppleant 

Frode Poulsen (50) blev valgt til suppleant med applaus. 
 

8. Valg af Revisor 
Bodil Busk (84) valgt til revisor med applaus. – Revisor suppleant Hans Kolding (84). 

 
9. Eventuelt 

- Eline Balslev Jensen (22):  
- Fællesareal og sti bagom 22, 32-34-36 og ned til 38 er ved at gro til. 

-  Opbakning fra forsamlingen og forslag til bestyrelsen om en ekstraordinær indsats med 
buskrydning m.v. for at genetablere arealet 

- Jørgen Jessen (17)  
- Udover Petanque vil der på fællesdagen blive afsat en time til Førstehjælp/Hjertemassage, 

hvor Bjarne Kappelgård vil komme og undervise. 
- Hans Kolding (84);  

- Har fundet mulig løsning til støvbinding (Dustex.no) der koster kr. 6.600 pr. km. i 3m. bredde. 
- Bestyrelsen undersøger muligheden nærmere, bl.a. holdbarheden.  

- Kresten Nielsen (84);  
- Sct. Hans bål tændes den 25. juni kl. 20:00. Bagefter tændes grillen hos Kresten 

- OBS. Skt. Hans bål etableres fra den 1. juni og frem til afbrænding til Skt. Hans. Tilførsel af 
grenafklip er ikke tilladt ud over dette tidsrum. 

 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 

- Formanden takkede dirigenten for indsatsen. 
 
Som referent: Erik Kristensen (66) 

 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 
 Formand:Heine Post 
 Kasserer: Irene Vinther 
 Sekretær: Niel Erik Larsen 
Bilag: Vedlagt seneste opdaterede adresseliste. 
 


