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Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
 

Referat fra Generalforsamlingen, der fandt sted lørdag den 8. juni 2019 kl.10.00 på festpladsen ved 

Halbyvej. 

 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Velkomst ved formanden. 

2. Valg af dirigent. 

3. Godkendelse af dagsorden. 

4. Valg af referent og stemmetæller. 

5. Bestyrelsens beretning ved formanden. 

6. Kassererens reviderede regnskab.  

7. Vedtagelse af næste års budget og kontingent. 

8. Forslag fra bestyrelsen. Der er ingen forslag fra bestyrelsen.  

9. Forslag fra medlemmer.  

- Grundejerforeningen skal vedligeholde naturhavnene – herunder fjerne rørene i 

sejlrenden. Nærmere beskrivelse af forslaget, vedlagt som bilag til dette referat.    

Forslagsstillere Anita Hofmann Jensen og Carsten Hansen. 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

- Ellen Margrethe Højberg – villig til genvalg. 

- Jan Christiansen – villig til genvalg. 

- Helle Veland – villig til genvalg. 

11. Valg af 3 suppleanter 

Følgende suppleanter er på valg: 

- Børge Nielsen, Gyvelvej – villig til genvalg. 

- Jørgen Lund, Klitrosevej – villig til genvalg. 

- Per Nielsen, Klitrosevej – villig til genvalg. 

12. Valg af revisorer. 

Følgende revisorer er på valg: 

- Jesper Broberg, Syrenvej – villig til genvalg. 

- Tove Sørensen, Brombærvej – villig til genvalg. 

13. Valg af revisorsuppleanter. 

Følgende revisorsuppleant er på valg: 

- Peder Morre, Klitrosevej – villig til genvalg. 

14. Eventuelt. 

 

Ad. Pkt. 1. 

Velkomst ved formanden. 

Formanden Helle Veland, bød velkommen til årets generalforsamling. 

 

Ad. Pkt. 2. 

Valg af dirigent. 

Som dirigent valgtes Jørgen Lund  Klitrosevej.  

Jørgen kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, i henhold til foreningens 

vedtægter. 
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Ad. Pkt. 3. 

Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden blev godkendt af forsamlingen.  

 

Ad. Pkt. 4. 

Valg af referent og stemmetæller. 

Som referent valgtes Per Axelsen Syrenvej. 

Der blev valgt 2 stemmetællere. 

 

Ad. Pkt. 5. 

Formandens beretning. 

Formanden aflagde bestyrelsens beretning.  

Formanden kom blandt andet ind på følgende i beretningen: 

 Mails til bestyrelsen. 

 Fibernet 

 Veje og vedligehold 

 Både langs fjorden 

 Spildevandsplan 2019 – 2027 

 Hundeskov 

Forsamlingen debatterede beretningen kort, og formanden svarede på forståelsesspørgsmål. Der 

blev rejst spørgsmål ved, hvorvidt beretning og regnskab skal godkendes af generalforsamlingen. 

Bestyrelsen vil vurdere om det skal ændres i foreningens vedtægter. Bestyrelsens beretning blev 

godkendt ved akklamation. 

Bestyrelsen noterede sig det modtagne input. 

Beretningen er vedlagt som bilag til dette referat. 

 

Ad. Pkt. 6. 

Kassererens reviderede regnskab. 

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab.  

Kassereren svarede på forståelsesspørgsmål, hvorefter det reviderede regnskab blev godkendt af 

forsamlingen ved akklamation. 

Regnskabet er vedlagt som bilag til dette referat. 

 

Ad. Pkt. 7. 

Vedtagelse af næste års budget og kontingent. 

Kassereren gennemgik forslag til næste års budget og kontingent. Kassereren og Formanden 

svarede på forståelsesspørgsmål, hvorefter forslag til budget og kontingent blev godkendt af 

forsamlingen ved akklamation.  

Forslag til budget og kontingent, er vedlagt som bilag til dette referat. 

  

Ad. Pkt. 8. 

Forslag fra bestyrelsen. 

Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 

 

Ad. Pkt. 9. 

Forslag fra medlemmerne.  
Forslagsstillere Anita Hofmann Jensen og Carsten Hansen havde indsendt følgende forslag: 

Grundejerforeningen skal vedligeholde naturhavnene – herunder fjerne rørene i sejlrenden. 

Carsten Hansen motiverede forslaget for forsamlingen. 



[3] 

 

Formanden orienterede om, at Grundejerforeningen ikke har mulighed for, at etablere sejlrender, da 

der er givet et afslag fra Kystdirektoratet, da vi ikke kan bevise at vi tidligere har  haft tilladelse.. 

 

Ad. Pkt. 10. 

Valg til bestyrelsen: 

Ellen Margrethe Højberg Syrenvej blev genvalgt til bestyrelsen. 

Jan Christensen Hybenvej blev genvalgt til bestyrelsen. 

Helle Veland Klitrosevej blev genvalgt til bestyrelsen 

 

Ad. Pkt. 11. 

Valg til bestyrelsessuppleanter: 

Der var genvalg til: 

Børge Nielsen Gyvelvej. 

Jørgen Lund Klitrosevej. 

Per Nielsen Klitrosevej. 

 

Ad. Pkt. 12. 

Valg af revisor 

Der var genvalg til: 

Jesper Broberg Syrenvej.  

Tove Sabroe Brombærvej 

 

Ad. Pkt. 13. 

Valg af revisorsuppleanter: 

Der var genvalg til: 

Peder Moore Klitrosevej. 

 

Ad. Pkt. 14. 

Eventuelt. 

Der var følgende bemærkninger under eventuelt, som bestyrelsen vil tage til efterretning. 

 Sol og Strand er måske villig til, at støtte en etablering af en strand eller andre tiltag i 

området økonomisk. 

 Opfordring til at folk ikke smider de blade og bøger ud, der er lagt frem til bytte i 

postkassehusene. Det er ikke alles opgave at rydde op. 

 Nyd vores dejlige natur.  

 

Jørgen takker for god ro og orden, og giver ordet til formanden for afsluttende bemærkninger. 

  

 

 

 

Per Axelsen                                                                                                            Jørgen Lund 

Referent                                                                                                                  Dirigent 

 

Helle Veland 

Formand 


