
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 2020, a2oldt i Durup Hallen den 12. september 2020. 

Dagsorden: 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. FastsæFelse af konGngent 
2. Båd bro 

6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

1. På valg: Heine M. Post 
8. Valg af suppleant 
9. Valg af revisor 
10. Eventuelt 

Formanden Heine Post bød velkommen. Der var fremmødt 33 (21 lodsejere) 

1. Valg af dirigent 
Peter Christensen (92) blev valgt som dirigent. 
- Peter konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav ordet Gl 

formanden. 

2. Formandens beretning 

Formanden konstaterede at generalforsamlingen var 5 mdr. forsinket på grund af Corona 
situaGonen. Siden sidste generalforsamlingen har flg. akGviteter været a2oldt: 

• Sct. Hans arrangement 2019 blev medlems arrangeret og støFet af foreningen i 
form af øl/sodavand 

• Arbejdsdagen i foråret 2019 blev gennemført med fin deltagelse  
• Vor årlige sommerkomsammen/petanque turnering 2019 blev ligeledes gennemført 

med fin deltagelse 
• Grundet forsamlingsforbud blev arbejdsdagen i foråret 2020 aflyst. Ligeledes blev 

den årlige sommerkomsammen 2020 aflyst i første omgang.  
• Da det senere blev forsvarligt og Glladt at samles blev Petanqueturneringen 

gennemført med fin Glslutning af 30 personer der havde en hyggelig e_ermiddag. 
Vinder af turneringen blev Annelises barnebarn - der vandt en flaske vin! 

Formanden nævnte ligeledes at vi har fået ny affaldsordning som fungerer fint. Der er 
opsat et 20km/skilt med opfordring Gl nedsat fart grundet støvgener. Frits Jørgensen 
(25) blev rost for godt og ihærdigt arbejde med vejvedligeholdelse. 

Dere_er blev formandens beretning godkendt 
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3. Det reviderede regnskab 2019 og budget 2020 blev gennemgået af Irene Vinther.  

Den fyldestgørende gennemgang gav ikke anledning Gl bemærkninger. Regnskab og budget 
med here_er godkendt med applaus.  

4. Forslag fra bestyrelsen  

1. FastsæFelse af konGngent. Bestyrelsen forslog uændret konGngent 550 kr. for det 
kommende år. DeFe blev vedtaget. 

2. Etablering af bådebro. Bestyrelsen rejste forslag om at der i fremGden investeres i 
en bådebro. MoGvering var at en bådebro anses for at ville bidrage væsentligt Gl et 
aFrakGvt strandmiljø Gl glæde og gavn for alle foruden at det vil værdiforøge 
området. EsGmeret omkostning ca. 90.000 kr. ud fra en undersøgelse/Glbud af en 
let håndterbar og vedligeholdelsesfri flydebro 

Bestyrelsen ønskede Glsagn om at forsamlingen godkender et forslag der 
indebærer: 

i. at bestyrelsen må forpligte foreningen med en omkostningsandel der ikke 
må oversGge 50% af en evt. etableringsomkostning. Udgangspkt. er et Glbud 
på 90.000 kr.  

ii. at bestyrelsen vil opnå en minimum støFe på 50% af etableringsomkostning 
fra udefrakommende fondsmidler 

iii. At bestyrelsen vil nedsæFe et udvalg af med kommissorium omkring 
ovennævnte 

Bemærkninger fremkommet fra forsamlingen: 

Poul MarGn (88): Der kunne opreFes et bådlaug der kunne moGvere Gl betaling for 
brug for udefrakommende (som Roslev Havn)  

Frits Jørgensen (25) Strand og vand bør være Glgængelig og graGs for alle 

AnneFe Christensen (92) glædede sig over at der er liv ved stranden – men det kunne 
måske også blive for meget.  

Frode Poulsen (50) spurte om der kunne komme noget forsikringsmæssigt ved en 
sådan bro. Formanden informerede om at deFe undersøges.  

Hans Kolding (84) mente at den Glbudte flydebro ville drive væk i blæsevejr og at der 
i stedet kunne investeres hans bro.  

Spørgsmål blev sGllet om der kunne gives kommunal Glladelse Gl en sådan bro. 
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Bestyrelsen har undersøgt deFe og kunne informere om at det ikke skulle give 
problemer.  

Dere_er giv forslaget Gl afstemning. For forslaget var 10 og imod var 16. Forslaget var 
således faldet.   

3. Frits Jørgensen, (25) Rejste forslag om forlængelse af den nuværende 
asfaltbelægning. Det forslås at belægningen forlænges med ca. 300 meter fra 
nuværende belægning og op i området. Indhentet Glbud på belægning ca. 99.000 kr. 
eks. moms. Formålet er at begrænse den megen støv der hvirvles op ved trafikken i 
området 

Bemærkninger fra forsamlingen:  
AnneFe Christensen (92) informerede om at en anden og billigere løsning kunne 
være at anvende en Dustex løsning som er et naturmateriale som givet en fast 
vejbane. Det er brugt med succes i deres område på Sjælland. Formanden henlagde 
deFe punkt Gl eventuelt.  
Kaj Andersen (32) mente ikke at vej underlaget kunne holde Gl en asfalt belægning 
Synspunkt fremkom omkring etablering af flere vejbump 

Dere_er giv forslaget Gl afstemning. For forslaget var 7 og imod var 15. Forslaget  

var således faldet. 

4. AneFe og Niels MarGn Sandgård (88) har nogle betonspalter liggende som kan 
bruges Gl at forlænge rampen ved isætningsstedet. De måler 33x180 cm. De 
Glbyder 30 stk.  graGs hvis det har interesse. De ligger i Ikast og kan frit a2entes 
med auto trailer eller en container. Endvidere Glbyder de hjælp Gl læsning med 
traktor.  

Bemærkninger fra forsamlingen: 
Det blev udtrykt meget stor glæde fra alle i forsamlingen over et sådant fint Glbud 
Niels Brandt (36) foreslog at vi a2entede elementerne med lastbil – billigere og 
mere hensigtsmæssigt  

Formanden konstaterede at der var ingen grund Gl afstemning da alle var posiGvt 

stemt og vi takker ja og mange tak 
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5. Bodil Busk og Hans Kolding (84) rejste forslag om at der Glføjes et nyt punkt i Vile 
Strandgaards Regler og Retningslinjer. Punktet skal betone at det ikke Gllades at 
matrikler fremstår som ruin. Endvidere skal det fremgå af såfremt der begyndes 
nedbrydning af ejendom, skal den færdiggøres indenfor et år.  

Forslaget var iøvrigt moGveret med situaGonen på matrikel 86 ejet af Jens  

ChrisGan Sommer.  

Derudover henviste Bodil Busk og Hans Kolding Gl de Gnglyste regler vedr.   

beskæring af hække, træer mm, hvor bestyrelsen igen opfordrer Gl at tage affære  

for at få reglen overholdt. 

Formanden valgte at dele forslagene op i 2. Mht. beskæring hække og træer så     

redegjorde formanden for hvad der er ret og pligt med udgangspunkt i Gnglysning   

vedr. beplantning og vedligehold af samme.  Formanden gjorde det klart hvad vi  

alle har som ansvar. Takt og Tone anviser kun hvad der er er godt naboskab og der   

kan/skal vi alle bidrage. Forslaget kom dermed ikke Gl afstemning.  

Formanden fortsaFe med situaGonen omkring matrikel 86. Formanden bereFede   

om at der er helt særlige personlige omstændigheder og der har gjort at    

nedrivningen er trukket i langdrag.  Formanden har talt med Jens ChrisGan Sommer  

der godt er klar over at det er gene og har lovet at nedrivning vil blive færdiggjort i   

oktober. I øvrigt betonede formanden at vi foreningen absolut ikke har nogen   

juridisk ret har Gl at blande os forhold på privatmands grund. Forslaget kom   

dermed ikke Gl afstemning 

Birgit Dalsager (45) foreslog at vi evt. kunne Glbyde en hjælpende hånd Gl Jens  

ChrisGan Sommer - det samme blev udtrykt af AneFe Sandgaard (88) 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

På valg: Heine Post som blev genvalgt med applaus.  
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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 genvalgt med applaus 

8. Eventuelt 

- Bestyrelsen vil kigge nærmere på en Dustex løsning.  
- Vedligehold af fællesområder blev drø_et. Generelt Glfredshed blev udtrykt. 
- AneFe Christensen (92) gav udtryk for at marehalmen på arealet ned Gl vandet ikke 

burde slås/holdes nede 
- Edith Jacobsgaard (27) nævnte at der er en bevoksning med Japansk Pileurt i skellet ved 

matrikel 21. Planten er officielt sortlistet idet den kvæler andre planter. Planten bør 
mernes.  

- Transport og anbringelse af de Glbudte beton elementer blev drø_et. Beslutning blev at 
vi iværksæFer deFe Gl foråret. Bestyrelsen fremkommer med forslag Gl Gdspunkt og 
udsender meddelelse herom. 

- Thomas Larsen (68) var rigGg glad for at have købt sommerhus i området – vi bør alle 
være taknemmelige for vores område som er en perle uden lige.  

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

Som referent: Niels Erik Larsen (52) 

E_er generalforsamlingen konsGtuerede bestyrelsen sig som følger: 
• Formand: Heine Post  
• Kasserer:  Irene Vinter 
• Sekretær: Niels Erik Larsen
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