
 

 

1 

Grundejerforeningen Ørnehøj 

Bakkebølle Strand 

Generalforsamling 

Nyråd Kro 

Søndag den 20/6 2004 Kl. 1000 
 

Referat  
 

ad.1 Formanden bad de tilstedeværende om et Ære Være Mindet i forbindelse med 

bestyrelsesmedlem Erik Borup Sørensen´s alt for tidlige død. 

Valgt til dirigent blev Tove Sørensen som fik accept fra de fremmødte på at 

generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig, det blev konstateret at der var 28 

stemmeberettiget tilstede. 

 

ad.2 Valgt til stemmetællere blev Lis Andersen og Hans Otto Sørensen  

 

ad.3 Formanden aflagde beretningen…Se bestyrelsens beretning, udsendt med dagsorden. 

Der blev drøftet dispensationer vedr. byggeri, bestyrelsen mener ikke det er rimeligt at den 

skal indblandes i disse sager, det må være en sag mellem den som skal bygge og 

kommunen. 

Beretningen blev godkendt. 

 

ad.4 Regnskabet blev aflagt af formanden, da kassereren  havde dårlig stemme, regnskabet der 

blev aflagt er fra 1/1 – 31/12 2003 

 Birgit Johansen  savner budget til regnskabet, og har samtidig en kommentar til 

henlæggelser til Kastaniegårdsvejen, ønsker det står i formue opgørelsen,  

 Jens Andersen mener at der bare skal stå hensættelser til vejvedligeholdelse. 

 Egon Andersen kommer med en bemærkning om at regnskabet næste år måske kan give et 

underskud.   

 Regnskabet blev godkendt. 

 

ad.5 De indkomne forslag 

1. Investering i obligationer 

Birgit Johansen synes det er i orden 

Jens Aksel var i tvivl om bindingen af pengene, det blev oplyst at det er de ikke, bankens 

kontakt person (Henrik Schnohr) står gerne til tjeneste med de oplysninger der ønskes. 

Jens Aksel stillede et spørgsmål hvor længe pengene skal stå, hvor lang serie, kan man evt. 

få en bedre bankrente. 

Lise spurgte om har man prøvet at høre banken om bedre rente. 

Spørgsmål fra dirigent. Skal bestyrelsen arbejde at få en høje rente, evt. obligationer, 

svaret fra forsamlingen blev et Ja. 

Jens Aksel advarede mod risiko for store omkostninger ved obligationer. 

2. Hastigheder i området 

Jørgen Albrechtsen er imod bump og indsnævringer, ”det er jo os selv der kører for  

stærkt”, foreslår evt. store sten. 

Jess mener ikke hastighed på 30 km hjælper, foreslår ”kasser” på Kastaniegårdsvej som 

flyttes om vinteren for snerydning. 

Kirsten, Der kan ikke kræves rydning af sne. 

Jens Aksel, Hvor kommer de 30 Km fra 

Finn Ove, Der køres for stærkt i hele området, evt. sænkning af farten fra indkørsel til 

området. 

Elisa Antvorskov, Foreslår evt. et skilt med legende børn. 

Birgit Johansen, mener det er for lidt med 2 bump/indsnævringer. 

Der var flere lignende udtalelser/forslag til dette punkt. 
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Der blev foretaget afstemning om hvad bestyrelsen skal arbejde videre med på 

Kastaniegårdsvej, og afstemningen blev et stort flertal på 23 for at arbejde med 

hastighed 
  

3. Forslag til logo  

Der blev fremlagt 4 forslag som kom til afstemning, og det blev forslag 4 som fik 21 

stemmer, der vandt, forslag 3 fik 5 stemmer, forslag 2 fik 2 stemmer, forslag 1 fik 0 

stemmer. 

4. Forslag til nye vedtægter fra Birgit Johansen 

Birgit Johansen gav en begrundelse for forslaget, bl.a. ændringer vedrørende suppleanter, 

hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig, afstemninger samlet i et forslag mv.  

Egon Andersen mener det går for hurtigt, det er svært at overskue på den korte tid der har 

været. 

Jørgen Albrechtsen mener det er uoverskueligt, og at det udsættes et år, så det kan 

gennemarbejdes bedre. 

Gert Larsen mener ikke at alle vedtægterne skal ændres på en gang, tag dem som er 

relevante. 

Jørgen Christiansen mener der kan foretages et ”kup” ved så drastisk en ændring. 

Jens Aksel ønsker skriftlig afstemning 

Afstemningen blev, For forslaget 0 stemmer, Imod forslaget 24 stemmer, Blank 1 

stemme, Ugyldig 2 stemmer, forslaget blev herved forkastet.   

 

ad.6 Budget og forslag til kontingent blev fremlagt, og forslag til kontingent på Kr. 400,00 

blev godkendt. 

 Hanne ville godt vide om vi har ansvar for f. eks. badebro hvis der sker skader, det kan jo 

påvirke foreningens midler. 

 Egon Andersen undersøger forsikringsspørgsmål. 

 Jess, Evt. et skilt på badebroen ”På eget ansvar” 

 Kan broen betegnes som privat eller er den offentlig ? 

 

ad.7 Formanden var på valg, og Egon Andersen.. blev genvalgt for 2 år, på valg igen i 1996 

 

ad.8 Bestyrelsesmedlemmer på valg er Jørgen Christiansen og Ole Kurt Jensen, samt p.gr.a. Erik 

Borup Sørensen alt for tidlige død en ekstra, dvs. 3 medlemmer. 

 Bestyrelsen foreslår John Olsen for 1 år,  

 Valgt blev for 

1 år John Olsen 

 2 år Jørgen Albrechtsen  

 2 år Jørgen Cederby 

 

ad.9 Til suppleanter blev valgt for 

2 år Ole Kurt Jensen 

2 år Jørgen Christiansen  

ad.10 Carrie Cederby er valgt sidste år dvs. 2003 – 2005 

 

ad.11 Revisorsuppleant Hans Otto Sørensen er valgt 2003 – 2005 

 

ad.12 Under eventuelt blev følgende drøftet… 

 

 

Formanden afsluttede generalforsamlingen, og der var derefter en bid brød på Kroen 

 

Referat af Gert Larsen 


