
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 2019, afholdt i Durup Hallen den 26. maj 2019. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent  
2. Formandens beretning  
3. Fremlæggelse af revideret regnskab  
4. Fremlæggelse af budget for næste år 
5. Forslag fra bestyrelsen  

1. Fastsættelse af kontingent, forslag 550 kr.  
2. Båd bro 

6. Behandling af indkomne forslag  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

1. På valg: Irene Vinther - modtager genvalg  
2. På valg: Niels Erik Larsen - modtager genvalg 

8. Valg af suppleant  
9. Valg af revisor  
10.Eventuelt  
 1. Fællesdag søndag 21. juli 2019 

Formanden Heine Post bød velkommen. Der var et fint fremmøde 34 (20 lodsejere) 

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 

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

Fælles-/Petanque dag var en succes, med skønt vejr og flot fremmøde. Der blev 
lavet de sædvanlige opgaver, samt en ny sti oppe langs marken til toppen af 
skrænten mod syd. Efterfølgende var der smørrebrød og petanqueturnering.  

Vejen bliver holdt godt og er i god stand. Så en tak til vores lokale vejmand Hans 
Kolding for dette.  

Hjemmesiden er blevet ændret og kommet på en ny platform. Den nye platform 
gør at vi nu ikke længere har et pladsproblem hvilket var tilfældet på den gamle 
platform.  

Takt og tone appellen, som tidligere er formuleret af foreningen, har desværre 
været genstand for misfortolkning hvilket har givet anledning til misnøje, der 
strider stik imod de formulerede intentioner. Dette behandles senere under 
generalforsamlingen, da punktet rejses igen under indkomne forslag. 
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Bemærkninger: 

Lars Lyremark (24) udtrykte bekymring for foreningens evt. ansvarsforpligtelser i 
relation til det legepladsmodul der er blevet opsat i 2018 – dette synspunkt blev 
delt af flere andre. 

Birgit T. Dalsager (45) var betænkeligt ved at legepladsmodulet er opsat uden 
tilladelse af myndigheder etc. 

Formanden orienterede, at bestyrelsens har undersøgt dette og lavet en vurdering 
af foreningens ansvar. På den baggrund har bestyrelsen anset det forsvarligt at 
opsætte legepladsmodulet, under forudsætning af at det blev holdt i forsvarlig 
stand. 

Formanden/bestyrelsen valgte på baggrund af meningstilkendegivelserne, at 
bringe opsættelsen af legepladsmodulet til afstemning – fjerne eller beholde. For 
fjernelse stemte 15 – hvilket dermed vil ske.  

            Derefter blev formandens beretning godkendt med applaus 

3. Det reviderede regnskab 2018 og budget 2019 blev gennemgået af Irene 
Vinther.  

Der var bemærkninger til bestyrelsens formulering af posten hensættelse i budget 
“fx ny bådebro”.  

Dahl (58) gav udtryk for at en hensættelse skulle anvendes til asfaltering af 
tilkørselsvejen fremfor en bådebro 

Der var tilslutning til at der blev hensat 30.000 kr. til kommende investering i 
området – men at enhver investering skal motiveres og godkendes af 
generalforsamlingen 

Bestyrelsen besluttede at fjerne ordene ”fx ny bådebro” under posten 
hensættelse i budgettet  

Herefter blev regnskabet og budgettet godkendt med applaus 

4. Forslag fra bestyrelsen  

1. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen forslog uændret kontingent 550 kr. 
for det kommende år. Det blev vedtaget. 

2. Etablering af bådebro. Bestyrelsen rejste forslag om at der i fremtiden 
investeres i en bådebro. Motivering er at en bådebro anses for at ville 
bidrage væsentligt til et attraktivt strandmiljø til glæde og gavn for alle 
foruden at det vil værdiforøge området. Estimeret omkostning ca. 40.000 
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kr. ud fra en periferisk undersøgelse for en let håndterbar og 
vedligeholdelsesfri flydebro. 

– Lars Lyremark (24) udtrykte synspunktet, at en fremtidig investering bør 
målrettes en fornyelse af den bestående asfalt når dette blev tiltrængt – 
hvilket blev delt af flere. 

– Peter Christensen (92) gav udtryk for, at det ville være væsentligt at 
undersøge/søge tilladelse til etablering af en evt. bro – herunder 
placering.  

– Bestyrelsen foreslog en formulering af forslaget til: 
”Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at foretage en 
nærmere undersøgelse af muligheden for etablering af en 
bådebro. Bestyrelsen forventes at fremkomme med et forslag på 
næste generalforsamling. Forslaget skal være motiveret og 
konsekvensvurderet”   

– Bestyrelsen bragte nævnte forslag til afstemning. 13 stemte for og 7 
stemte imod.  

5. Behandling af indkomne forslag 

Der er indkommet følgende forslag: 

1. Frits Jørgensen, (25) Forlængelse af asfaltbelægning. Det forslås at 
belægningen forlænges med ca. 300 meter fra nuværende belægning og op 
i området. Frits havde indhentet tilbud på belægning, ca. 99.000 kr. eks. 
moms. Formålet er at begrænse den megen støv der hvirvles op ved 
trafikken i området. 

– Johannes Rokkjær (39) mente ikke at det var nødvendigt at investere i 
forlængelse. Det er for stor hastighed der skaber støvet – de bump som 
vi tidligere har haft nedsætter hastigheden og dermed støv. 

– Der var alternative forslag til reduktion af hastighed/støv – bedre 
skiltning, chikaner, plastikramper, gøre vejen smallere  

Formanden bragte fremsendte forslag fra Frits Jørgensen til afstemning. 5 
stemte for – 9 stemte imod. Forslaget er således faldet.  

2. Peter Christensen (92) og Martin Boye (90): afskaffelse af paragraf 4 i 
takt og tone - Der må kun placeres grenafklip og pind på bålpladsen, – 
fra 1. juni og frem til Skt. Hans.  
Motivering af forslaget om afskaffelser, er at udtynding m.m. ikke kun 
foregår i det korte tidsrum i juni måned og materialet bør have tid til at 
tørre. 

– Erik Kristensen (66) orientering om baggrunden for Takt og Tone, 
herunder at det var tiltænkt som et sæt leveregler, med udgangspunkt i 
hvad der ligger i “almindeligt godt naboskab”, hvor der tages hensyn til 
hinanden. Det var/er ikke tiltænkt som en lov, som skulle håndhæves 
med vold og magt af bestyrelsen eller andre. Paragraf 4 er derimod 
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formuleret med baggrund i loven om afbrænding af bål – hvilket kun kan 
ske i forbindelse med Skt. Hans. 

– Der blev fremsat et alternativt forslag, idet det blev foreslået at 
placering af grenafklip og pind kan foregå i perioden 1. maj og frem til 
Skt. Hans.  

Formanden bragte det alternative forslag til afstemning. Forlængelse af 
perioden for placering af grenafklip og pind forlænges med maj måned. 13 
stemte for – 1 stemte imod. Det alternative forslag blev vedtaget. 

3. Peter Christensen (92) og Martin Boye (90): afskaffelse af paragraf 8 i 
takt og tone ”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)” 
Begrundelse af forslaget: Paragraffen har på trods af sin formulering givet 
anledning til unødvendig kontrovers. 

Formanden bragte forslaget til afstemning “Paragraf 8 udgår”. 14 stemte 
for – 6 stemte imod. Forslaget blev vedtaget. 

Bestyrelsen appellerer dog forsat til at der tages hensyn til naboerne i 
middagsstunden og udviser almindelig godt naboskab. 

4. Peter Christensen (92) og Martin Boye (90): Der foreslås en tilføjelse til 
Paragraf 16: “Ingen vej til- og langs stranden må afspærres på noget 
tidspunkt af året”. 
Forslaget gav anledning til debat, blandt andet hvorvidt vejen langs vandet 
er betegnet som en officiel vej med krav om fri færdsel.  

Formanden bragte forslaget til afstemning. 11 stemte for – 7 stemte imod. 
Forslaget blev vedtaget. 

Eline Balslev Jensen (22) forslog af indkomne forslag tilsendes medlemmerne før 
generalforsamlingen. Bestyrelsen noterede sig forslaget.  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

1. På valg: Irene Vinther  
                  Irene Vinther blev genvalgt med applaus 

              2. På valg: Niels Erik Larsen 
                  Niels Erik Larsen blev genvalgt med applaus 

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

27. maj 2019 Side !  af !  Referat Generalforsamling 20194 5



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 ”

8. Valg af Revisor 
Revisor Bodil Busk (84) og Revisor suppleant Hans Kolding (84) blev genvalgt 
som applaus 

9. Eventuelt 
Eline Balslev Jensen (22) forslår at vi får set på grøften/dræning af ved indkørsel 
til området. 

Kaj Andersen (32) slog til lyd for at vi får etableret en miljøstation. Skive 
kommune kom med samme forslag for 2 år siden, hvor det blev nedstemt af 
generalforsamlingen. Det er endnu ikke et krav fra Skive kommune – bestyrelsen 
vurdere dog at det kommer på et tidspunkt.  

Birgit Tang Dalsager (45) har overskud af grus og vil gerne sælge dette til en 
rimelig pris. 

Erik Kristensen (66) foreslog at bestyrelsen vurderede om Takt og Tone stadig er 
gangbart. Generalforsamlingen havde tillid til, at bestyrelsen ville vurdere Takt og 
Tone på bedste vis. 
  
Sommerfesten/Petanquedagen er fastsat til 21. juli – vi håber på god tilslutning, 
det plejer at være rigtigt hyggeligt.  

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: Niels Erik Larsen
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