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Grundejerforeningen     
Emne: Ordinær generalforsamling. 

 

Dirigent: Niels Ravn, Østersvej 5  

Referent: Pia Elin, Strandhusvej 1 

Dato: 11-05-2018. 

Sted: Bådelaugets lokaler, Strandvejen 8. 

 

 
 

 

 

Dagsordenspunkt:  
 

1. Valg af dirigent. 

Referat: 
 

Formanden Carsten Hermansen bød velkommen 

og foreslog på bestyrelsens vegne Niels Ravn 
Østersvej 5, som dirigent. Niels Ravn blev valgt 

med akklamation. 
 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede 

at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt 
indkaldt med mail af 11-04-2018. 

Han konstaterede endvidere at 
generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 

Af foreningens 50 medlemmer var 22 

stemmeberettigede til stede. 
Dirigenten gav herefter ordet til formanden, der 

på bestyrelsens vegne aflagde årsberetningen. 

 
2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

  

 
Se venligst bilag 1. 

 

Dirigenten kunne efter årsberetningen var 
fremlagt, konstatere at der ikke var 

kommentarer til beretningen og denne blev 
godkendt med akklamation. 

3. Forelæggelse og godkendelse af det 

reviderede regnskab, herunder 
beslutning om anvendelse  af eventuelt 

overskud eller dækning af underskud. 

Kassereren Ole Pilegaard Jensen gennemgik det 

reviderede regnskab for 2017. 
For yderligere oplysninger vedr. regnskab 

henvises til udsendte reviderede regnskab. 

Der var ikke bemærkninger til regnskabet, som 
herefter blev godkendt. 

4. Indkomne forslag. 

 
a. Forslag fra bestyrelsen 

 

 
 

 

Carsten: Grundejerforeningen i Birkely har 

netop på deres generalforsamling vedtaget, at 
de fortsætter uændret med fællesantennen. 

Vi har en gensidig forpligtigelse med Birkely på 

2 år. 
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Bestyrelsen har af flere omgange drøftet, 

hvordan grundejerforeningens forpligtigelse, 
tilknytning og brug af tv- programmer leveret 

af fællesantenneanlægget fra foreningen 
Birkely hænger sammen med nye, især: 

 

 
• digitale muligheder for levering af tv-kanaler 

• evt. lovgivningsmæssige bindinger i forhold 

til ikke at være 
tilknyttet fællesantenne 

• kontraktmæssige forpligtigelse med Birkely 
• medlemmernes forbrug af fælles 

fællesantenneanlæggets 

ydelser 
• Danmarks Radios overgang til digitalisering 

af tv kanaler 
• Mm. 

Bestyrelsen ønsker en snak/tilkendegivelse om 

emnet, herunder anbefalinger til fx tempo, 
retning mv. 

På baggrund af ovenstående 

tilkendegivelser og bestyrelsens 
efterfølgende undersøgelser, så vil 

bestyrelsen komme med konkret(e) 

anbefaling(er) til næste ordinære 
generalforsamling i maj 2019. 

Søren, Østersvej 6: Der vil formentlig komme 

endnu en opdatering med medfølgende udgifter, 
ved overgang til digitalisering af signaler, så vi 

bør følge med udviklingen. 
 

Ole, Sælvej 7: Vi har umiddelbart 3 muligheder. 

1: Fortsætte ordningen som nu. 
2: Opsige aftalen iht kontrakten, og de der 

fortsat ønsker fællesantenne, kan danne en ny 

fællesantenneforening. 
3: Opsige aftalen iht kontrakten, hver enkelt 

grundejer sørger for egen forsyning af tv 
signaler. 

 

Niels, Østersvej 5: Taler for fortsættelse, 
grundet de tyske kanaler, tænker også det er 

vigtig for udlejere. Opfordrer bestyrelsen til at 
forhandle fællesantenne, for de der ønsker 

dette. 

 
Per, Marsvinvej 8: Vi skal arbejde på at alt 

bliver digitaliseret . Opfordrer til vi opsiger nu 

og evt. indleder forhandlinger om anden 
ordning. 

 
Carsten, Ternevangen 7: Det kan vi ikke, da 

opsigelsen ikke er stillet som forslag. 

 
Dirigenten foreslog afstemning: skal bestyrelsen 

arbejde videre med forslag, til evt opsigelse, til 
næste generalforsamling? 

 

JA: 19.     NEJ: 1.               

5. Forelæggelse og godkendelse af 

endeligt budget for indeværende år, 

samt foreløbigt budget for følgende 
regnskabsår, herunder fastlæggelse af 

endeligt medlemsbidrag for 

indeværende regnskabsår og foreløbigt 
medlemsbidrag for følgende 

regnskabsår. 

Kasserer Ole Pilegaard Jensen fremlagde det 

udsendte og pointerede at underskudet til 

bådebro og forbedring af veje dækkes af vores 
aktiver. 

 

Jesper , Strandhusvej 1: Er vores beholdning 
fornuftig? 

 
Ole: Vi har en sund økonomi. Og som det ser ud 

nu, vurderer bestyrelsen, at medlemsbidraget 

forbliver uændret. 
 

For yderligere oplysninger henvises til udsendte 
budget. 

 

Herefter blev endeligt budget og medlemsbidrag 
for 2018 vedtaget. 

Foreløbigt budget og medlemsbidrag blev taget 
til efterretning uden kommentarer. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 

1. Ole Pilegaard Jensen, Sælvej 7 er 
trådt ind i bestyrelsen som 

suppleant og derfor på valg ved 
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denne ordinære generalforsamling. 

(Ole er villig til genvalg) 
2. Kim Normand, Sælvej 6 er på valg( 

Kim er villig til genvalg) 

 

 
Ole og Kim vælges uden modkandidater og med 

akklamation. 
 

 

7. Valg af 1 suppleant. 

 
 

 
 

Birthe Madsen, Sælvej 3 blev valgt til suppleant 

med akklamation. 

8. Valg af eventuel administrator. 

  

Udgik, da der ikke var stillet forslag om valg af 

administrator. 

9. Valg af 2 revisorer. 
 

1. Erik Leth, Ternevangen 9 er på valg 
(Erik er villig til genvalg) 

2. Jens Bring, Strandhus Tværvej 1 er 

på valg (Jens er villig til genvalg) 

Erik og Jens vælges med akklamation. 

10.  Eventuelt. Jes, Sælvej 10: Stor ros til bestyrelsen, og det 

er en fornøjelse at deltage som suppleant. 

 
Niels, Østersvej 5: Ønsker et skilt ved indgang 

til vores område med “Privat Vej” 

 
Per/Yvonne Marsvinvej 6: Er det et problem for 

mange ? 
 

Jesper, Strandhusvej 1: Er det muligt med et 

skilt “mod” løse hunde ? 
 

Anne/Karen, Marsvinvej 1: Problem med mange 
parkerede biler pr. matrikel. 

 

Flemming, Marsvinvej 4: Er der mulighed for at 
etablere parkeringspladser andre steder i vores 

område? 
 

Efter en del meningsudveksling, var der bred 

enighed om, at de enkelte grundejere bør tage 
en snak med  de implicerede personer ved 

problemer med løse hunde, parkerede biler osv. 

 
Bestyrelsen vender problematikken ved deres 

næste møde. 
 

 

Dirigenten kunne efter denne bemærkning,  
konstatere at der ikke var flere der ønskede 

ordet. Dirigenten takkede for god ro og orden 
gennem generalforsamlingen, inden han 

nedlagde sit hverv. 
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Formanden afsluttede den ordinære 

generalforsamling med tak til dirigenten og tak 
til de fremmødte. 

 
Herefter bød formanden velkommen til Peter 

Malle Andersen fra www.danskvandalarm.dk, 

som holdt et indlæg om muligheder/fordele ved 
vandsikringsanlæg. 

 

Herefter fulgte fællesspisning med veltillavet 
mad fra Nysted Slagteren. 

 
 

 

Dirigent Niels Ravn.             Referent Pia Elin 
 

 
________________.            ______________.    

http://www.danskvandalarm.dk/

