G r u n d e j e r f o r e n i n g e n

” V i l e

S t r a n d g a a r d ”

”Grundejerforeningen Vile Strandgård”
Referat af generalforsamlingen 2017, afholdt i Durup Hallen den 28. maj 2017.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Forslag fra bestyrelsen
1. Fastsættelse af kontingent, forslag 550 kr.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg: Niels Erik Larsen - modtager genvalg
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
1. Fællesdag 23. juli 2017
Formanden Heine Post bød velkommen. Der var fremmødt 27
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

Skt. Hans den 25. juni 2016
Skt. Hans festen er et privat initiativ, men en god idé som bestyrelsen gerne vil støtte ved
at sponsorere en kasse og vand.
Fællesdag/Petanquedag den 24. juli 2016
Petanquedagen sidste år var en succes. Godt vejr og omkring 35 deltagere. Vanen tror
startede vi med rundstykker, dog lidt tidligere end vi plejer, da vi havde hyret Bjarne
Kappelgaard til at holde et lynkursus i førstehjælp og hjertemassage. Det gjorde han rigtig
godt. Han havde en dukke med, og han var rigtig god til at vise og fortælle på en måde som
fængede alle. Derefter havde vi travlt med strandrensning, vask af bord/bænke ved
stranden, klipning langs stier, vej reparation og klargøring af petanquebanen. Efterfølgende
var der smørrebrød og petanqueturnering.
Fællesarbejdsdag den 22. april 2017
Blev afholdt med rimelig tilslutning og løsning af de sædvanlige opgaver – og broen blev
sat ud
Bestyrelsen havde besluttet at indkøbe 3 nye borde/bænke, de var dog desværre ikke
kommet på dagen
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Affald - miljøstation
Vi er blevet kontaktet af Skive kommunen vedr. affaldssortering. Det er hensigten at der
skal indføres miljøstationer i alle sommerhus områder, men er endnu ikke et krav.
De vil helst at det placeres i begyndelsen af området, før nr 22, det område der hedder 20a
og ejes af Lars Pilgaard. Kommunen vil undersøge om det giver problemer med 300 meter
til kyst.
Er det billigere, pga dårligere service - ja, ca 60 kr om året pr husstand!
Formanden informerede om at kommunen var tilskrevet om muligheden for at få 2
containere/eller en større stillet til rådighed mod betaling. Kommunen har endnu ikke
svaret.
Vejen
-

Der er kørt 3 (rettet til 2) lastbil fulde grus på vejen, og Hans Kolding har som tidligere
været så venlig at få det fordelt.

Hold sti og veje fri, så lastbiler kan komme rundt. Vi har fået en klage, over at det vokser
for tæt, og at en fragtmand derfor ikke har villet levere ved huset, så husk at holde vejen fri
iflg. reglerne, som kan ses på vores hjemmeside.
- Lars Lyremark (24) mente at det nok ville kræve en længere snak med Lars Pilgaard mht.
at få stationen placeret på hans jord.
- Sonja Rokkjær (39) var fortaler for at arbejde videre med miljøstation.
Der var bred enighed om at det ville være en god ide at få mere container kapacitet i
forbindelse med den nuværende ordning – og indtil en miljøstation bliver et krav.
Formandens beretning blev godkendt med applaus
3. Det reviderede regnskab blev gennemgået af Irene Vinther. Udgifterne til vejvedligeholdelse er
blevet holdt i ro idet vejret har været med os og Hans Kolding har gjort en indsats for løbende at
vedligeholde vejen. Der er budgettet med at vi må påregne en større omkostning til vejvedligeholdelse i 2017. Ydermere er der budgettet med 5000 til nyanskaffelser. Irene Vinther slog fast
at det ikke var bestyrelsen holdning at der skal samles flest mulig penge sammen – men der er
vigtigt at vi har budget til at sikre at området fremstår så attraktivt som muligt.
-

Erik Kristensen (66) slog til lyd for at en kontingentnedsættelse også var en mulighed der evt.
kunne overvejes.
Hans Kolding (84) slog til lyd for at kontingentet/budgettet fastholdes som fremlagt – og at det
ville være fint hvis der kunne investeres i forbedring af ophalerpladsen/slæbestedet.
Lars Lyremark (24) gav udtryk for en holdning om, at hvis vi beholder kontingentet på
nuværende niveau, har vi måske lidt opsparing til nyt asfalt, så vi undgår en alt for stor ekstra
opkrævning til den tid.

Regnskabet blev godkent 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

Der var ikke fremkommet nogen forslag
6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
På valg: Niels Erik Larsen
Niels Erik Larsen blev genvalgt med applaus
7. Valg af én suppleant
Frode Poulsen (50) blev genvalgt med applaus
8. Valg af Revisor
Bodil Busk (84) genvalgt med applaus. Revisor suppleant Hans Kolding (84).
9. Eventuelt

Bestyrelsen mindede om foreningens takt og tone hvoraf det fremgår at græsslåning,
træfældning, flishugning og andre former for støjende aktiviteter, bør finde sted mellem
8:00 til 12:00 og 14:00 til 18:00 (med forståelse for at udlejere kun har lørdag fra 10:00 til
16:00 til at klargøre sommerhuset til nye lejere).
Jens Erik Kolding (76) erindrede om at der kun må placeres grenafklip og pind på
bålpladsen, - fra 1. juni og frem til Skt. Hans.
Derudover forslog Jens Erik Kolding at bålpladsen flyttes til hybenområdet på skrænten ned
til stranden. Det vil bestyrelsen overveje.
Ellen Thalund (80) mente ikke der var et støjproblem mellem 12:00-14:00
Kjær Jensen (38) ville meget gerne at der kunne gøres noget ved den meget sumpede
vendeplads til tilknytning til hans grund. Problemet skulle være at der er kommet et
muldlag oven på befæstningen.
Hans Kolding (84) vil vurdere hvad der kan gøres. Bestyrelsen er villig til at bekoste grus på
vendepladsen.
Fællesdag 23. juli 2017. Der vil blive udsendt invitation og program for den traditionelle fællesdag
Med indlagt Petanque turnering. Det skal nok blive festlig og en fornøjelse som altid.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.
- Formanden takkede dirigenten for indsatsen.
Som referent: Niels Erik Larsen (52)

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
•
Formand:Heine Post
•
Kasserer: Irene Vinther
•
Sekretær: Niel Erik Larsen
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