
Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
 

Referat fra Generalforsamlingen, der fandt sted lørdag den 4. 

juni 2022 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 stemmetællere 

5. Bestyrelsens beretning ved formanden 
6. Kassererens reviderede regnskab for 2021 

(print regnskaberne fra hjemmesiden og medbring dem) 
7. Vedtagelse af budget for 2023 og kontingent  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

(print budgetter fra hjemmesiden og medbring dem) 
Investeringsbudget for de kommende år: 

1) Etablering af sø ved Hybenvej / Syrenvej – hvis vi får tilladelse 
2) Henlæggelse til dræning 
3) Nye bord-bænkesæt i hele området – erstatninger af de nuværende – 

udskiftning af 2 pr. år 
4) Strand – hvis vi kan få tilladelse 

5) Videreudvikling af naturlegeplads med yderligere faciliteter og evt. yderligere 
shelter 

6) Grill hytter – 2-3 styk i området 

7) Minigolfbane / fodboldgolfbane 
8) Eventuelt flere badebroer, hvis vi kan opnå tilladelse 

8. Forslag fra bestyrelsen 
Bestyrelsen stiller ingen forslag 

9. Forslag fra medlemmerne 

1) Modtaget fra Per Axelsen, Syrenvej 
Ønske om at høre om, der er stemning for at området skifter navn til Halby frem 

for Stauning Vesterstrand.  
Begrundelse: Så hedder vi det samme som området omkring os.  
Forslaget er i første omgang for at høre, hvad andre grundejere har af holdning. 

Hvis der er stemning for forslaget, skal bestyrelsen arbejde videre med dette og 
tage det med til generalforsamlingen i 2023 med eventuel efterfølgende 

ekstraordinær generalforsamling.  
10.Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg  

- Tove Sabro, Brombærvej – villig til genvalg  
- Bent Thomsen, Syrenvej – villig til genvalg   

11.Valg af 3 suppleanter 
Følgende suppleanter er på valg: 

- Børge Nielsen, Gyvelvej – villig til genvalg  
- Søren Pedersen, Syrenvej – villig til genvalg  
- Ejnar Frost – villig til genvalg  

12.Valg af revisorer  
Følgende revisorer er på valg: 

- Revisor Torben Andersen, Klitrosevej – villig til genvalg  
- Revisor Danny Madsen, Syrenvej –villig til genvalg  

13.Valg af revisorsuppleant 

Følgende revisorsuppleanter er på valg: 
- Revisorsuppleant Peder Morre, Klitrosevej – villig til genvalg  

14.Eventuelt 



 
REFERAT: 

 
Ad. Pkt. 1. 

Velkomst ved formanden. 
 
Formanden Helle Veland, bød velkommen til årets generalforsamling. 

 
 

Ad. Pkt. 2. 
Valg af dirigent. 
 

Som dirigent valgtes Jørgen Risom.  
 

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

 
Ad. Pkt. 3. 

Godkendelse af dagsorden. 
 

Der var et forståelsesspørgsmål til dagsorden pkt 7.  
Efter en kort redegørelse fra bestyrelsen, blev dagsorden godkendt af forsamlingen.  
 

 
Ad. Pkt. 4. 

Valg af referent og stemmetæller. 
 
Som referent valgtes Per Axelsen Syrenvej. 

Der blev valgt 4 stemmetællere. 
 

 
Ad. Pkt. 5. 
Bestyrelsens beretning ved formanden 

 
Formanden aflagde bestyrelsens beretning, og kom blandt andet ind på følgende: 

 
• Bestyrelsens arbejde. 
• Naturplejeprojekter 

• Naturlegeplads 
• Vejrenovering 

• Klimasikring 
• Nye tiltag i området 

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt ved akklamation. 
 

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 forståelses og opklarende spørgsmål, 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.  

 
Forslagsstiller Per Axelsen orienterede om baggrunden for forslaget om, at ændre navn på 

området, fra Stauning Vesterstrand til Halby.  
Forsamlingen debatterede det fremsatte forslag, som herefter kom til afstemning. Der var 
111 stemmeberettigede til stede. Heraf stemte 52 for, 31 imod og 28 undlod at stemme. 

Bestyrelsen skal derfor arbejde videre med forslaget, og tage det med på dagsorden til 
generalforsamlingen 2023. 

 
 
Ad. Pkt. 10. 

Valg til bestyrelsen: 
 

Der var genvalg uden modkandidater til: 
• Bent Thomsen Syrenvej  
• Tove Sabro Brombærvej 

 
 

Ad. Pkt. 11. 
Valg til bestyrelsessuppleanter: 
 

Der var genvalg uden modkandidater til: 
• Børge Nielsen, Gyvelvej. 

• Søren Pedersen, Syrenvej. 
• Ejnar Frost, Klitrosevej 

 

 
Ad. Pkt. 12. 

Valg af revisor 
 
Der var genvalg uden modkandidater til: 

• Torben Andersen, Klitrosevej. 
• Danny Madsen, Syrenvej. 

 
 
Ad. Pkt. 13. 

Valg af revisorsuppleanter: 
 

Der var genvalg uden modkandidater til: 



• Peder Moore Klitrosevej. 
 

 
Ad. Pkt. 14. 

 
Eventuelt. 
 

Der var følgende bemærkninger under eventuelt. 
 

• Opfordring til ikke at stille affald ved siden af   Molokkerne 
• Evt. lave opslag ved Molokkerne på flere sprog. 
• Evt. lave skiltning på tysk om fredede områder – kitesurfing forbudt 

• Orienteringsskilt ved indfaldsvejene. 
• Fællesområdet vest for Brombærvej. Fodboldbane  

• Forslag om kun grillhytte ved postkassehus Halbyvej 
 
Jørgen takker for god ro og orden, og giver ordet til formanden for afsluttende 

bemærkninger. 
 

 
 

 
______________________________ ________________________________ 
Per Axelsen    Jørgen Risom 

Referent    Dirigent 
 

 
 
_______________________________ 

Helle Veland 
Formand 

 


