
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 2018, afholdt i Durup Hallen den 19. maj 2018. 

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

1. Fastsættelse af kontingent, forslag 550 kr.  
2. Legeplads 

5. Behandling af indkomne forslag  
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

1. På valg: Heine M. Post - modtager genvalg  
7. Valg af suppleant  
8. Valg af revisor  
9. Eventuelt  

1. Fællesdag søndag 22. juli 2018 

Formanden Heine Post bød velkommen. Der var fremmødt 25. 

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

ordet til formanden. 

2. Formandens beretning 

Skt. Hans festen er et privat initiativ, men en god idé som bestyrelsen gerne vil 
støtte ved at sponsorere en kasse øl og vand. 

Fællesdagen/Petanquedagen var en succes og på trods af meget vådt vejr var 
der 39 deltagere. Vanen tro startede vi med rundstykker, som I år heldigvis forgik 
under den opsatte pavillon. På grund af regnen besluttede bestyrelsen, at aflyse 
arbejdsdagen, som blev vel modtaget af de frem mødte :-) Efterfølgende var der 
smørrebrød og petanqueturnering, som Hans Kolding vandt. 

Fællesarbejdsdag blev afholdt med flot fremmøde, og dejligt vejr. Vi startede 
vanen tro med rundstykker, hvorefter der blev lavet tre hold, som stod for: 

Klargøring af petanque banen, oprydning i området og udsætning af badebroen 

Vejen bliver holdt godt og er i god stand, så en tak for godt arbejde til vores 
vejmand, Hans Kolding for dette. 

Beplantning Vi har fået klager over, at ikke alle overholder de regler der er 
vedrørende beplantningen på grundene. Vi opfordrer folk til at huske at træer 
mm. vokser en del hvert år, og derfor skal holdes nede. Bestyrelsen tager fat i de 
parceller der er kommet klager over. 
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Takt og tone. Bestyrelsen opfordrer til at folk læser og overholder vores takt og 
tone dokument. Især sektionen omkring støjende aktiviteter ved græsslåning, 
træfældning og flishugning 

Vådområde ved Harre Nor. Formanden gav en kort orientering om skrivelse 
tilsendt fra Skive Kommune vedr. forundersøgelse for en etablering af vådområde 
ved Harre Nor.  

            Bemærkninger: 
              Annelise Dalsgård havde deltaget i et orienteringsmøde for lodsejere i Vile  
              Forsamlingshus vedr. etablering af et vådområde. Det var et godt møde og 
lodsejerne  
              havde overvejende været positive overfor ideen.  

              Erik Kristensen (66) opfordrende til at tingene blev ordnet i mindelighed ejerne 
imellem –   
              Inden bestyrelsen blev tilkaldt. 

              Lars Lyremark (24) fortalte kort om et orienteringsbrev fra Skive Kommune der 
er  
              sendt til nogle grundejere i foreningen.  Brevet informerer om at kommunen 
foretager  
              besigtigelser af beskyttet natur i kommunen. Lars Lyremark kunne berette at 
det ikke    
              omhandler besigtigelser af vore grunde – der er udelukkende fokus på 
fællesområder.  

            Derefter blev formandens beretning godkendt med applaus 

3. Det reviderede regnskab blev gennemgået af Irene Vinther.  

Regnskabet blev godkendt med applaus 

       4.    Forslag fra bestyrelsen  

                1. Fastsættelse af kontingent, forslag 550 kr.  

                    Forslaget blev vedtaget 

                2. Legeplads 

Bestyrelsen foreslår at der anlægges en lille legeplads nedenfor 
petanquebanen.  
Bestyrelsen er af den opfattelse at en legeplads vil være en værdifuldt 
element og vil medvirke til at gøre vort sommerhusområde attraktivt for os 
der bor her – men også for potentielle nye købere.  
Bestyrelsen har taget tilbud fra A-Sport i Skive på et gyngestativ og et 
klatrestativ. De er vedligeholdelsesfrie metal elementer der kan tåle vind og 
vejr.  
Prisen for de 2 stativer er ca. 25.000 kr. eks. moms – dertil skal vi beregne 
ca. 5000 kr. til anlæg med udgravning og faldsand.  
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Bestyrelsen anmoder generalforsamlingens tilladelse til at investere i en 
legeplads med et ca. beløb på 30.000 maksimalt 35.000 kr.  
Hvis forslaget godkendes vil bestyrelsen nedsætte et udvalg der vil få til 
opgave at udvælge og etablere den helt rigtige løsning.  Forslaget vil i øvrigt 
forudsætte at vi kan få de fornødne tilladelser til etablering hos kommunen 
og evt. berørte lodsejere.  

Forslaget blev vedtaget med et stort flertal.  

Bestyrelsen betonede at investeringen ikke vil betyde ekstra kontingent 
betaling. Bestyrelsen vil nu: 
1. Undersøge/ansøge om tilladelse til etablering ved kommunen 
2. Nedsætte et legepladsudvalg 
3. Søge om mulighed for fondsmidler til etablering 

4. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke fremkommet nogen forslag 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
• 1. På valg: Heine M. Post  

Heine Post blev genvalgt med applaus 

6. Valg af én suppleant 
Frode Poulsen (50) blev genvalgt med applaus  

7. Valg af Revisor 
Revisor Bodil Busk (84) og Revisor suppleant Hans Kolding (84). Blev begge 
genvalgt med applaus 

8. Eventuelt 
På forespørgsel informerede formanden om at der ikke var nyt omkring indførsel 
af en miljøstation. Vi forventer at blive kontaktet om dette på et tidspunkt – men 
foreløbig er der ingen krav om etabling af en sådan ordning i vort område.  

På forespørgsel pointerede formanden at bestyrelsen på ingen måde havde til 
hensigt at drive heksejagt på grundejere omkring beplantning og træer. Men 
bestyrelsen skal påse og motivere at vi alle følger reglerne herunder blandt andet 
fri færdsel for tjenstlig kørsel i området (renovation, slamsugning etc.) 

Der vil blive udsendt invitation og program for den traditionelle fællesdag - med 
indlagt  

Petanque turnering. Husk ar reservere søndag 22. juli 2018. Det skal nok blive en 
festlig og  

fornøjelig dag 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 
- Formanden takkede dirigenten for indsatsen. 

Udskrevet den 7. maj 2018 Side !  af !  170528 Referat Generalforsamling 2017 (1)3 4



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 ”  

Som referent: Niels Erik Larsen (52) 

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