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Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
 

Referat fra Generalforsamlingen, der fandt sted lørdag den 3. juni 2017 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. 

a) Etablering af hundeskov – jfr. Ønske fremsat under eventuelt på generalforsamlingen 

i 2016 foreslår bestyrelsen, at der indrettes et område langs Halbyvej til Hundeskov. 

Såfremt foreningens medlemmer lægger frivillig arbejdskraft til, vil området kunne etableres 

for kr. 10.000,- som dækker materiale i form af hegn, låger og skilte. 

b) Ændring af vedtægter. 

9. Forslag fra medlemmer – Der var ingen forslag fra medlemmerne. 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

a) Kjeld Rasmussen – modtager ikke genvalg. 

b) Jeppe Grønbæk – modtager ikke genvalg. 

c) Helle Veland – er villig til genvalg. 

Følgende suppleanter er på valg: 

a) 1. suppleant Bernt Jensen. 

b) 2. suppleant Ellen Højbjerg. 

c) 5. suppleant Børge Nielsen. 

11. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. 

a) Revisor Jesper Broberg. 

b) Revisorsuppleant Ove Svendsen. 

12. Eventuelt. 

  

Ad. Pkt. 1. 

Velkomst ved formanden. 

Formanden Kjeld Rasmussen, bød velkommen til årets generalforsamling. 

 

Ad. Pkt. 2. 

Valg af dirigent. 

Som dirigent valgtes Tage Jepsen, Klitrosevej.  

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

vedtægter. 

 

Ad. Pkt. 3. 

Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden blev godkendt af forsamlingen.  
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Ad. Pkt. 4. 

Valg af referent og stemmetæller. 

Som referent valgtes Per Axelsen, Syrenvej. 

Der blev valgt 4 stemmetællere. 

 

Ad. Pkt. 5. 

Formandens beretning. 

Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen er vedlagt som bilag til dette referat. 

Formanden kom blandt andet ind på følgende i beretningen: 

 Ny udstykning for enden af Gyvelvej. 

 Ingen græs og trærødder på vores grenpladser. 

 Dræning ved Gyvelvej. 

 Indbrud i vores maskinhus. 

Generalforsamlingen drøftede kort emnerne, dræn ved Gyvelvej, og beplantningsregler i.h.t. 

lokalplan.  

Bestyrelsens beretning blev godkendt ved akklamation. 

 

Ad. Pkt. 6. 

Kassererens reviderede regnskab. 

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet er vedlagt som bilag til dette referat. 

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

forsamlingen ved akklamation. 

 

Ad. Pkt. 7. 

Vedtagelse af næste års budget og kontingent. 

Kassereren gennemgik forslag til næste års budget og kontingent. Forslag til budget og kontingent, 

er vedlagt som bilag til dette referat. Der blev fremlagt 2 udgaver af et muligt budget for 2018. 

Begge budgetter baserer sig på en kontingentforhøjelse. Det ene budget har en forhøjelse med kr. 

150,- til kr. 850,- årligt. Det andet har en forhøjelse med kr. 300,- til kr. 1000,- årligt. 

Bestyrelsen anbefaler en forhøjelse med kr. 300,- til kr. 1000,- årligt, med begrundelse i øgede 

udgifter til vejvedligehold – renovering af legepladser, samt ny indkøb af materiel til vedligehold af 

området. Generalforsamlingen drøftede de fremlagte budgetforslag, og bestyrelsen svarede på 

forståelsesspørgsmål. 

Der blev afholdt afstemning om de to budgetforslag: 

110 stemmeberettigede. 

52 stemte for en forhøjelse på kr. 150,-. 

53 stemte for en forhøjelse på kr. 300,-. 

5 stemte blank. 

Således godkendt det fremlagte budget, med en kontingentforhøjelse på kr. 300,- til kr. 1000,- 

årligt. 

  

Ad. Pkt. 8. 

Forslag fra bestyrelsen. 

a) Bestyrelsen trækker forslag om etablering af hundeskov i lyset af foreningens økonomi p.t.. 

b) Vedtægtsændringer. 

Helle Veland gennemgik det fremlagte forslag om vedtægtsændringer. Generalforsamlingen 

drøftede kort forslaget, og Helle svarede på forståelsesspørgsmål. 

Der blev afholdt afstemning om vedtægtsændringerne: 

84 stemte for, at ændre vores vedtægter til det fremlagte og gennemgåede forslag. 
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I.h.t. gældende vedtægter, skal 2/3 af de fremmødte 110 stemmeberettigede stemme for. Således 

godkendt. 

Da halvdelen af foreningens medlemmer ikke er til stede, skal der indkaldes til en ekstraordinær 

Generalforsamling, for at få vedtægtsændringerne endelig godkendt. 

Bestyrelsen har allerede indkaldt til ekstraordinær Generalforsamling, 5 min efter afslutning af 

ordinær Generalforsamling, i.h.t. Grundejerforeningens vedtægter. 

 

Ad. Pkt. 9. 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne 

 

Ad. Pkt. 10. 

Valg til bestyrelsen: 

Helle Veland, Klitrosevej blev genvalgt til bestyrelsen. 

Jan T Christiansen, Hybenvej blev nyvalgt til bestyrelsen. 

Per S Kristiansen, Syrenvej blev nyvalgt til bestyrelsen. 

 

Valg til bestyrelsessuppleanter: 

Der var genvalg til: 

Ellen Højbjerg Syrenvej, blev genvalgt til suppleant, og er nu 1 suppleant. 

Børge Nielsen Gyvelvej, blev genvalgt til suppleant, og er nu 2 suppleant. 

Per Nielsen blev nyvalgt til suppleant, og er nu 5 suppleant. 

 

Ad. Pkt. 11. 

Valg af revisorer og revisorsuppleanter. 

Der var genvalg til: 

Foreningens revisor Jesper Broberg, Syrenvej. Peder More, Klitrosevej blev nyvalgt til 

revisorsuppleant. 

 

 

Ad. Pkt. 12. 

Eventuelt. 

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

1) Høste rør ved fjorden 

2) Væltet campingvogn på Gyvelvej. 

3) Sæt farten ned på vores veje! 

4) Diverse forslag til tyverisikring af maskiner 

 

 

  

 

 

 

Per Axelsen                                                                                                            Tage Jepsen 

Referent                                                                                                                  Dirigent 

 

Helle Veland 

Formand 


