Referat af
Ord i nær generalforsam I i ng
i Ajstrup Strand og Norsminde grundejerforening

fredag den 10. juni 2016, kl. 19.00 (spisning kl. {8.00)
Norsminde kro, Gl. Krovej 2, 8300 Odder
Dagsorden iht. vedtægterne
1. Velkomst ved formanden

2. Valg af dirigent. Flemming Toft blev valgt med applaus. Dirigenten konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gik dermed over til 3. punkt på dagsordenen og gav
dermed ordet til formanden Leif-Henning Jensen

3.

Bestyrelsens/ formandens beretning v. Leif-Henning Jensen
Se beretningen på www. ajstrupstrand.dk
Oplyste at der i år var 172 personer tilmeldt til generalforsamling 2016.
Et medlem Lars Maron Petersen henviste til en hjemmeside, hvor den enkelte grundejer kan søge
på vandstandsforhold: www.dingeo.dk. Desuden fortalte han om salg af stormsække, der kan
opbevares uden de fylder meget og ekspanderer når man skal bruge dem til sikring mod
oversvømmelse af f.eks. kældre. Kan købes på hjemmeside www.aquamatric.dk. Ligeledes
henviste han til at Grundejerforeningen kunne formidle kurser, hvor den enkelte kan tilmeldes på
hold for kursus i hjertemassage, genoplivning og brug af hjertestarter. Prisen vil afhænge af antal
på de enkelte hold og kan anangeres ved henvendelse på www.cardiocare.dk, som også sælger
hjertestartere.
Beretning godkendt med applaus.

- Strandudvalgets beretning v. Bent Strobel
Et medlem lnge Fensten spurgte om bestyrelsen havde kendskab til prisen på handicap broen,
taget i betragtning af at hele den 1. bro, som foreningen betalte og fik bevilget sidste år, jo er blevet
en væsentlig integreret del af den bro der nu er lavet om til handicap bro. Altså spørgsmålet
gælder ? Hvad er prisen på gangbro dækket som er lagt på sandet til parkeringspladsen + det
sidefag og gelænder der er sat på den oprindelige bro+ en bænk og to små korte stiger/trapper?
Bent Strobel oplyste at det havde kostet kr. 120.000 + kr. 30.000
En grundejer forespurgte om der kan opstilles en mere børnevenlig bro og stige, da det var hendes
oplevelse at de nye broer og stiger er farlige at benytte for børn. Der blev ligeledes spurgt om man
selv må opstille en bro eller stige. Desuden mente hun at vandstanden var højere for enden af
broen. Dette skabte lidt debat og en længere snak. Der blev svaret, at man som enkelt person
naturligvis kan søge hos Kommunen om selv at opstille en mere børnevenlig bro og at det
naturligvis kan hjælpe på muligheden, hvis de enkelte grundejere selv vil sætte penge i
forbedringer og badebroer. Men at der som oplyst ikke er bevilget flere penge eller tiltag tilAjstrup
strand med hensyn til broer fra kommunen i år. Der blev også oplyst, at broerne faktisk er lidt
kortere end træbroerne var og dermed vil vandstanden alt andet lige være lavere for enden af
broen (højvande og lawande taget i betragtning. Men broerne er højere end de gamle, efter ønske
fra kommunen, af hensyn til bølgerne og holdbarhed.
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Forslag var at den 4. bro (træbroen) stadig kan benyttes. Det blev oplyst at de nye broer ikke uden
videre kan flyttes, da der er en række metalstativer permanent anbragt i havbunden.
Se beretning på www.ajstrupstrand.dk
- Vejudvalgets beretning v. Jørn Stæhr. Begge blev udvalgsberetninger blev godkendt med

applaus.
Se beretning på www.ajstrupstrand.dk
4. Regnskab, budget og fastsættelse af kontingent v. kasserer Erich Mohr.
Det lykkedes i 2015 at inddrive betaling fra alle foreningens grundejere. Kassereren forklarede at
foreningen har en egenkapital på ca. kr. 400.000 ultimo 2015 og når renoveringen af vejtunger er
tilendebragti2OlT, vil der være en egenkapital på ca. kr. 300.000. Der har i følge vejformanden
været en del klager, fra grundejere der benytter vejene i vinterhalvåret, på grund af huller i vejene.
Derfor foreslår bestyrelsen en kontingent forøgelse på 100 kr., bl.a. til ekstra udbedring af vejene i
vinterhalvåret. lnge Fensten gav udtrykt for at egenkapitalen efter etablering af vejhalse, burde
være stor nok til også at kunne dække dette.
Dirigenten bad generalforsamlingen tilkendegive støtte til denne kontingentstigning som også var
indarbejdet i det nye budget for 2017. Der var fuld opbakning til kontingentstigningen.
Der var spørgsmål vedrørende pris på handicap broen, samt planer for opførelse af den 4. bro der
ikke blev opsat i 2016, som lovet af kommunen. Bent Strobel oplyste at broen koster ca.
150.000kr. udover den 1. bro der er brugt til den, og at det er uvist om den kommer op 2017 .
Regnskabet godkendt.
Se regnskab og budget2017 på www.ajstrupstrand.dk

5, Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På

valg

- Erich Mohr, ikke villig til genvalg
- Bent Strobel, valgt
- Jørn Stæhr, valgt
- Thomas Hollitsch, nyvalgt til bestyrelsen

7. Valg af suppleant,

Nyvalg

- Freja Laustsen, 2'den suppleant:

8. Valg af revisor.
- llYilly Mulvad, valgt
På

valg

9. Valg af revisorsuppleant
- Erich Mohr

Nyvalg

10. Eventuelt.
Bestyrelsen takkede Erich for en engageret og solid indsats som kasserer i foreningen og
overrakte en vingave som tak.
Bestyrelsen takkede dirigenten for styring af generalforsamlingen og overrakte en vingave som tak
for en god indsats. Generalforsamlingen afsluttet.
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Norsminde den 10.

i 2016

Efter generalforsamlingen afholdt den nyvalgte bestyrelse et konstituerende møde, hvor alle
bestyrelsens medlemmer deltog, inkl. suppleanter.
1. Leif-Henning Jensen blev valgt som formand for bestyrelsen og som web-master.
2. Jørn Stæhr blev valgt som næstformand samt formand for vejudvalget.
3. Bent Strobel blev valgt som formand for strandudvalget
4. Arne Skærris blev valgt som kasserer
5. Thomas Hollitsch blev valgt som sekretær og medlem af vejudvalget
6, Svend Thomsen blev valgt som medlem af Strandudvalget
7. Freja Laustsen blev valgt som repr. i Fællesrådet og krydsfelt Norsminde
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