
Forslag til behandling på SSG’s Generalforsamling den 12. marts 2019 

 

I henhold til vedtægternes § 10 og § 12 skal vi hermed anmode om, at nedennævnte forslag bliver 

behandlet på den forestående generalforsamling i SSG. 

Forslag 1: 

 Er der medlemmer af SSG’s bestyrelse, der har eller påtænker at have interesser omkring 

restauranten omfattet af SSG’s projektforslag til Strandens Hus. 

Forslag 2: 

 SSG og dens bestyrelse trækker sig i alle forhold ud af projekt Strandens Hus. 

Begrundelse: 

 Vi mener ikke SSG og dets bestyrelse har varetaget deres medlemmers interesser, hverken 

økonomisk eller ved hele fremlæggelsen af projektforslaget. 

 SSG har påtaget sig en udgift på 100 KDKK til udarbejdelse af et projektforslag, der er til stor gene 

for en del medlemmer af foreningen. Det forhold at beløbet efterfølgende er refunderet af 

kommunen ændrer ikke ved det forhold, da der ingen garanti var for en sådan eftergivelse. 

 Det udarbejdede projekt vil være til stor gene for medlemmer af SSG, der bor i nærområdet – det 

både i forhold til bygningernes dominans og i forhold til størrelsen af den foreslåede restaurant. 

 Det kan ikke være SSG’s opgave at udarbejde og foreslå en restaurant af den størrelse, og med den 

kapacitet af gæster (30-40.000), i et vilaområde – der er beboet af foreningens medlemmer. 

Projektet er ikke bæredygtigt.  

Samme opfattelse giver Dansk Naturfredningsforening Solrød afd. udtryk for i et åbent brev til 

Byrådet forud for dets møde den 28. januar 2019. 

 Kommunikationen omkring det konkrete projekt har været yderst mangelfuldt og kritisabelt. 

Præsentationsmaterialet er dateret den 14. januar 2018. Først den 19. maj 2018 – eller 4 måneder 

efter projektet foreligger - bliver ganske få af de omkringliggende naboer orienteret om projektet. 

Det er 2 dage før projektet offentliggøres i den lokale presse. 

 Vi mener ikke projektet samt bestyrelsens håndtering lever op til foreningens formål, der ud over at 

varetage helheden også som et væsentligt ankerpunkt skal sikre og varetage det enkelte medlems 

interesser.  

 

Solrød Strand, den 15. februar 2019 

Hans Birk Nielsen Flemming Hansen 

Skipperhusene 2 Skipperhusene 4 


