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”Grundejerforeningen Vile Strandgård” 

Referat af generalforsamlingen 2021, afholdt i Durup Hallen den 29. maj 2021. 

 
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 
6. Behandling af indkomne forslag  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

1. På valg: Niels Erik Larsen 
2. På valg: Irene Vinther 

8. Valg af suppleant  
9. Valg af revisor  
10. Eventuelt 
 

 
Formanden Heine Post bød velkommen. Der var fremmødt 34 (25 lodsejere) 
 

1. Valg af dirigent 
Karsten Bach (60) blev valgt som dirigent. 
- Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav ordet til 

formanden. 
 

2. Formandens beretning 
 
Siden sidste generalforsamling der blev afholdt i september 2020 er der ikke sket så meget. 
Formanden fremhævede dog specielt flg. 
 
Vejen bliver holdt i rigtigt flot stand – stor ros blev givet til Frits Jørgensen (25) og Jens  
Martin Skov (vor al-muligmand)  
 
Bredbånd/fiberkabel er nu blevet nedgravet i hele området af Norlys. Vi nu har den  
mulighed for at blive tilkoblet til en høj hastigheds forbindelse– også når vi er i sommerhus.  
 
Nye ejere er er kommet til. Det er dejligt og også at se virkelysten ved de nyerhvervede  
huse.  
 
Slæbestedet er blevet forlænget med betonelementer så det nu er blevet lettere at  
søsætte vore både. Ros blev givet til Kresten (74), Niels Martin (88) og Hans (84) for det  
fine arbejde  
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Arbejdsdagen den 2. maj havde et fint fremmøde med 27 fremmødte. Det var en god og  
hyggelig dag hvor der blev arbejdet ihærdigt. Der blev lagt ekstra betonelementer ved  
slæbestedet, stien over klinten blev renoveret, stranden og bænke blev renset og Hans  
Kolding fik hjælp til broen.  
 
Formanden nævnte ligeledes, at Jens Martin Skov er uarbejdsdygtig for tiden, idet han er  
kommet slemt til skade ved fald fra et træ. Heldigvis er han i god bedring og forventes  
kampklar igen medio juni. Vi har nogle opgaver der venter på ham. 

 
Derefter blev formandens beretning godkendt 

 
3. Det reviderede regnskab 2020 og budget 20221 blev gennemgået af Irene Vinther.  

 
Gennemgangen gav anledning til følgende bemærkninger: 
 
Hans Kolding foreslog at pengene til områdepleje i stedet skulle bruges til vejforbedring 
 
Jens Erik Kolding mente at det er vigtigt at vi fortsat vedligeholder fællesområderne da det 
ellers hurtigt går i krat og busk 
 
Jens Erik Kolding foreslog at vi flyttede pengene til Balling Sparekasse for at slippe for 
renter og gebyrer. Bestyrelsen modtog forslaget med tak – det vil blive undersøgt 
 
Irene Vinther forklarede budgetunderskuddet på 2.600 kr. Dette skyldes alene bestyrelsen 
forslag og ide om at afholde en større sommerkomsammen den 17. juli.  
 
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. Dette blev vedtaget. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 
 
Der er indkommet følgende forslag: 

 

Birgit Dalsager (45) stillede forslag til vedligehold af dræn fra fælles vej. Der stilles 

forslag om fælles vedligeholdelse og udgifter til vedligeholdelse af dræn og 

samlebrønd placeret ved slæbe pladsen. Der er 3 udløb i samlebrønd ved slæbe 

pladsen. 1 udløb fra nr. 45 og 1 udløb fra vejen og 1 udløb fra fælles areal. Vejen er 

medtaget, grundet store mængder tryk vand fra hele området.  Samlebrønden ved  

slæbepladsen stopper til, bla. grundet meget okkerholdigt vand.  
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Bemærkninger fra forsamlingen:  
 

Formanden indledte med at oplæste § 2 fra foreningens vedtægter som følger. 
Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser som 
grundejere i enhver henseende, derunder at administrere og vedligeholde de under 
grundejerforeningen hørende veje, forsyningsledninger, etablere modningsfond 
m.v.. Med vedtægten i mente kan foreningen ikke gå ind i en økonomisk støtte i 
forbindelse med dræningsarbejder. Dette vil i givet fald kræve en vedtægtsændring.  
Tidligere forslag omkring dræningsarbejder har ikke vundet fremme idet det stedse 
har været lodsejernes ansvar og forpligtelse.  
 
Hans Kolding udtalte at det altid har været vores egen omkostning at vedligeholde 
drænene jf. tidligere beslutninger. Der findes 3 samlebrønde ved stranden. Hans 
Kolding tilbød at vise kort over dræningsforløb. Kortet bliver nu indlagt på 
hjemmesiden 
 
Erik Andersen (31) foreslog at der blev ansøgt om fondsmidler til dækning af 
udgifter til dræning.  

 
Lars Lyremark (24) tilkendegav at det var en god ide at søge fondsmidler og 
foreslog at der blev nedsat et udvalg med formål at afprøve dette. 
 
Birgit Dalsager trak det forslåede forslag til fordel for det fremkomne forslag om at 
nedsætte et udvalg 
 
Formanden satte herefter forslaget om at nedsætte et udvalg til afstemning. 12 var 
for og 9 imod. Forslaget blev hermed vedtaget.  
Formanden bad om 3 frivillige til at indgå i udvalget. Birgit Dalsager, Erik Andersen 
og Lars Lyremark meldte sig velvilligt til opgaven. Opgaven er at søge fondsmidler til 
dækning af udgifter til dræningsarbejder. Udvalget skal aflægge rapport om 
udvalgets virke på næste generalforsamling.  
 
Jesper Thalund (80) forslog at bestyrelsen udsendte fremsatte forslag til alle inden 
generalforsamlingen. Formanden begrundende hvorfor bestyrelsen har valgt ikke 
at gøre det idet der er manglende email adresser og ingen derved bliver forfordelt.  
 

 
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 
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7. Valg af én suppleant 
 

Karsten Bach blev valgt med applaus  
 

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

 
9. Eventuelt 

 
Bestyrelsen har som fremlagt budgetteret med et underskud i 2021. Dette er begrundet 
i at vi ønsker at investere i det sociale samvær og fællesskab - vi skal have det hyggeligt i 
vores sommerhusområde. Den foreløbige plan for den 17. juli er:  

– Kaffe og kage kl. 15:00 
– Petanqueturnering med en forfriskning til at klare tørsten  
– Entrere med en grillmester som skal stå for mad og servering + dertil diverse 

drikke 
 
Forsamlingen udtrykte stor tilslutning til bestyrelsens forslag. Bestyrelsen arbejder 
videre og invitation udsendes snarest 

 
 
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 

 


