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Referat af generalforsamling i  
Solrød Strands Grundejerforening  

  
Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling  

Tirsdag d. 29. marts 2016 kl. 19.30 

I Aktivitetscentrets store sal, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand 
 
 

Referat:  
 

  
1. Valg af dirigent 

 
Bestyrelsen foreslog Erik Liljeberg, som blev valgt.  
Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og afholdt inden udgangen 
af marts måned. 

 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

 
Formand Jens Liebst fremlagde beretningen med nedenstående overskrifter: 
 
-Tak til bestyrelsen for det store arbejde det sidste år. 
 
-Arbejdet med høringssvar og dialog vedr. kystsikring og Risikostyrringsplanen. 
 
-Strandrensningen er fortsat en succes, efter august måned lå der dog en del fedtemøg på 
stranden, men lovgivningsmæssigt tillades der ikke strandrensning efter august. 
 
-Revidering af lokalplan 316.2 hvor  foreningen har været involveret forud for kommunens 
udkast til lokalplanen, 316.4, som efterfølgende blev sendt i høring. Se mere om lokalplan 
og høringssvar på hjemmeside. 
 
-Forslag til Solrød Strand Pier blev til i samarbejde med Solrød Kajak klub ved Lars Juhl – se 
strandsiden. 
 
-Solrød Center – projekt Solrød Torvegade. SSG har i samarbejde med Centerforeningen 
tidligere udarbejdet forslag til fornyelse af Solrød Centeret. I 2015 har byrådet afsat 1.2 mio 
kr. til forskønnelse af centeret. Dette er de første skridt til et forhåbentlig fremadrettet me-
re attraktivt center. 
 
-Transformertårnet ved Solrød Strandvej er nu færdigrenoveret udvendigt, og indvendigt er 
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der etableret strøm og internet til fremtidige ”udstillinger”, som forhåbentlig åbner om en 
måned. Projektet har ikke kostet foreningen noget. 
 
-Belysning på de private veje har også fyldt en del i SSG. Mere herom under punkt 5. 
 
-Strandvejens forskønnelse – SSG tog initiativ til maling af hegn ved Strandve-
jen/Cementvej, hvor frivillige kræfter med hjælp fra lokal Malermester fik malet hegnet. 
 
-Foreningen er i gang med at relancere hjemmeside, som forventes færdig i løbet af de næ-
ste par måneder. 
 
Spørgsmål til beretningen fra salen: 
  
Bemærkninger vedr. lokalplanen og dens tilblivelse: Processen herom blev kritiseret. Kritik-
ken blev taget til efterretning, men der blev også svaret, at det ikke har været hemmeligt 
hvad der er blevet fremlagt og det har været en enig bestyrelse, der har bakket op om hø-
ringssvaret. 

 
 
3. Foreningens regnskab fremlægges til beslutning 

Regnskabet kan ses på foreningens hjemmeside: www.ssgsolrod.dk. 
 

Berit Olsson fremlagde regnskabet, som blev godkendt. 
 

 
4. Fastlæggelse af årskontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret årskontingent på 100 kr. samt uændret bidrag til Strandrens-
ningslauget på 200 kr. Samlet årskontingent og bidrag til Strandrensningslauget: 300 kr.  

 

Bestyrelsens forslag blev godkendt. 
 
 
5. Aktuel orientering 

Lokalplan 316.4 - Strandområdet 

Arbejdet med lokalplan 316.4 blev grundigt omtalt under Bestyrelsens beretning 
 
Strandrensning 2015 og 2016 

I starten af sommeren var der meget lidt fedtemøg, som gjorde at strandrensningen i star-
ten ikke var nødvendig. Til gengæld var der i august måned stærk østenvind, som gav me-
get fedtemøg, der desværre på nuværende tidspunkt ikke må fjernes efter 31.august. Der er 
ansøgt om, at der fremover må renses løbende og ikke kun i sommermånederne. Der afven-
tes stadig svar fra Miljødirektoratet, som i mellemtiden har overdraget ansøgninger af 
denne art til Kystdirektoratet, hvor ansøgningen nu afventer behandling. 
 
Vagtordningen 

Har fungeret siden 2010 og antallet af indbrud er faldet stødt siden. Dette billede er også 
gældende for omegnskommunerne, men ikke i samme grad som i Solrød. SSG er derfor fort-

http://www.ssgsolrod.dk/
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sat glade for samarbejdet med vagtselskabet, der sammen med nabohjælp og politiet er 
medvirkende til at reducere antallet af indbrud.  
 
Biogasanlægget 

Kom i fuld drift i januar og kører efter hensigten, der arbejdes hårdt på at finde løsninger, 
så mest mulig tang fra stranden kan anvendes. 

 
Redegørelse vedr. vejbelysning 

SSG har fortsat dialog med SEAS NVE og kommunen i forhold til udgifterne ved udskiftning 
eller renovering af vejbelysningen. Der er udarbejdet en rapport for Hedevej, som ved hen-
vendelse til SSG kan udleveres til inspiration til øvrige veje, som står overfor en udskiftning, 
herudover vil bestyrelsen også kunne rådgive/hjælpe lokale vejlaug ved behov. (John Mor-
tensen) 
 

 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Se Bestyrelsens medlemmer i Strandsiden 
Følgende bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur:  
Hans Odder, Berit Bjergbæk Olsson, Keld Wohlert og Flemming Kristensen. 
Berit Bjergbæk Olsson udtræder af bestyrelsen. De øvrige er villige til at modtage genvalg. 
Bestyrelsen foreslår, at nuværende suppleant Søren Trier Høisgaard indtræder som besty-
relsesmedlem. 
Suppleant: John Mortensen (er villig til at modtage genvalg) 
 

De tre medlemmer og en suppleant blev valgt til bestyrelsen for de næste to år. 
 
Poul Pangø foreslås som suppleant.  
John Mortensen og Poul Pangø blev valgt som suppleanter for de næste to år. 
 

 
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant til at gennemgå regnskabet for det kommende år 

Nuværende revisor er Mathias Fisker. 
Nuværende revisorsuppleant er Søren Schramm. 
 

Begge blev genvalgt. 
 

 
8. Indkomne forslag 

Indkomne forslag ligger på hjemmesiden www.ssgsolrod.dk under menupunktet Aktuelt > 
Generalforsamlinger. Hvis der er indkomne forslag, er der henvisning til dem på hjemmesi-
dens forside. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 
senest den 15. februar. 
 

Der var 3 indkomne forslag: 
Forslag 1 blev nedstemt 
Forslag 2 blev trukket tilbage 
Forslag 3 blev nedstemt 

 
Referat: Søren Trier Høisgaard 


