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Generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening  

  

Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 19.30 

I Aktivitets- og Frivilligcentrets store sal, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand 
 

Referat:  
  
1. Valg af dirigent 

Erik Liljebjerg blev valgt som dirigent og konstaterede at der var blevet rettidigt ind-
kaldt 

 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Formand Jens Liebst fremlagde beretningen. 
Jens takkede bestyrelsen for det store arbejde i løbet af året. 
2017: 
Godt arrangement I forbindelse med foreningens 100års jubilæum i juni måned, hvor 
der var et meget fint fremmøde. 
Jens Strunge, som igennem mange år har været aktiv i Solrød, er blevet udnævnt til 
æresmedlem af Solrød Strands Grundejerforening. 
Kystsikringen har også i 2017 fyldt i foreningen, som den har gjort siden 2015. Der er 
landet en god løsning i samarbejde med kommunen, hvor det tegner til, at der på sigt 
etableres en 2m naturlig sikring i klitterne og langs indersiden af Lagunen.  
Solrød Center – Strandtorvet: Formanden berettede om arbejdet med at gøre cente-
ret mere indbydende og hermed også for ideerne til Strandtorvet. 
Første år hvor vi har brugt sidste års vedtægtsændringer i forhold til at vi ikke indkal-
der til generalforsamlinger via Strandsiden, men gør det via andre medier (Lokalavis, 
mails…) 
Strandrensningen fungerer stadig rigtig godt. 
Lokalplan for Solrød Strandvej. Særligt om forhold omkring grundene mellem Hede-
vej og Jagtvej, hvor der har været dialog med kommunen om udviking af grundene til 
byfortætning.  
Foreningen har investeret i oplæg vedr den kommunale grund ved Østre Strandvej, 
Strandens Hus  
 
Beretningen blev taget til efterretning. 

 
3. Foreningens regnskab fremlægges til beslutning 

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

Søren Trier Høisgaard gennemgik 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.  

 
Forslaget blev vedtaget. 

 
 
 
 
 

http://www.ssgsolrod.dk/
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5. Aktuel orientering 
Kystsikring  
 

Formanden gennemgik forslaget fra kommunen, hvor SSG har været en stor med-
spiller i udarbejdelse. Forslaget kan ses på kommunens og foreningens hjemmeside. 

 
Solrød Center 

Formanden gentog fra beretningen SSG’s fokus på centeret generelt og særligt på 
renovering og forskønnelse i form af et rekreativt område. 

 
Lokalplaner 

Formanden berettede om lokalplan for Solrød Strandvej, særlig forhold omkring 
grundene mellem Hedevej og Jagtvej, hvor der har været dialog med kommunen om 
udviking af grundene til byfortætning. Foreningen har været aktiv for at undgå de fo-
reløbige forslag/ideer som har været fremsat grundejeren med byggeri i fire etager. 

 
Strandrensning 

Preben Larsen orienterede om strandrensningen i 2017, som der stadig er stor til-
fredshed med.  

 
Vagtordning 

Preben Larsen orienterede om Vagtordningen. Antallet af medlemmer er steget en 
smule, desværre er antallet af indbrud også steget en smule, men ligger stadig rela-
tivt lavt og væsnetligt lavere end da vi startede i 2011. 

 
            Strandens hus 

Formanden orienterede om projektet, og om foreningens arbejde med at bevare det 
naturmæssige på grunden ved Østre Strandvej, hvor der i samarbejde med de lokale 
klubber, der bruger faciliter på grunden, har været arbejdet med at bygge Strandens 
hus, som både indeholder restaurant og klubfaciliter.  
Der var meget positiv opbakning til forslaget. 

 
 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
Se bestyrelsens medlemmer på www.ssgsolrod.dk 
Følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter afgår efter tur:  
Bestyrelsesmedlemmer: 
Hans Odder, Søren Trier Høisgaard, Keld Wohlert og Flemming Kristensen 
Suppleant:  
Charlotte Juhl  
Alle er villige til genvalg 

 
Hans Odder ønsker ikke at genopstille til genvalg. Bestyrelsen foreslår, at Charlotte 
Juhl indtræder i bestyrelsen. 
 
Charlotte Juhl, Søren Trier Høisgaard, Keld Wohlert og Flemming Kristensen blev 
valgt. 
 
Bestyrelsen foreslår Bjørn-Erik Jørgensen som suppleant  
Bjørn-Erik Jørgensen blev valgt som suppleant. 
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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 Nyheder. 
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 
15. februar. 
 

Der blev fra salen tilkendegivet tilfredshed med bestyrelsens arbejde.  
 
Jens gav en stor tak til Hans Odder for hans mangeårige arbejde i foreningen.  
 
 

Referent: Søren Trier Høisgaard 


