Referat af ordinær generalforsamling
i Ajstrup Strand og Norsminde grundejerforening,
fredag den 7. juni 2019, kl. 18.30 (spisning kl. ca. 20),
Vilhelmsborg Hestesportscenter, Bedervej 101, 8320 Mårslet
Dagsorden iht. vedtægterne
1. Velkomst ved formanden, hvorefter ”Danmark nu blunder den lyse nat” blev sunget.
2. Valg af dirigent. Erich Mohr, blev foreslået og valgt med applaus.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gik dermed over til 3. punkt på
dagsordenen og gav ordet til formanden Leif-Henning Jensen
3. Bestyrelsens/ formandens beretning v. Leif-Henning Jensen – Godkendt.
Se beretningen på www.ajstrupstrand.dk
Fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen er iflg. vedtægterne 15. april – hvilket er meget
lang tid før generalforsamlingen.
Formanden mailer en reminder om fristen i marts 2020.
Der var delte meninger om foreningen skulle betale for en helårsbro til erstatning af den kuldsejlede
træbro. Dirigenten bad forsamlingen om tilkendegivelse for/imod ved håndsoprækning.
Der var stort flertal for, at foreningen betalte. Bestyrelsen har dog også søgt fonde om midler. Svar på
disse forventes til efteråret. I øvrigt godkendte generalforsamlingen i 2018 hensættelse af midler til ny
bro for regnskabsåret 2017 og regnskabsåret 2018 samt i budgettet for 2019.
Der blev spurgt om ”sten at gå på” ved det omlagte højvandslukke i svinget ud for Ajstrup Strandvej /
Hyldevænget, idet der nogen gange er umuligt at passere p.gr.a. vandudstrømning.
Bestyrelsen har ikke mulighed for at gå ind i en løsning på at ”tæmme havet” og opfordrede til at lade
ønsker og gode råd gå videre til kommunen, som står for omlægningen af udløbet.
Der blev gjort opmærksom på, at hunde ikke altid er i snor, som der er påbud om. Der var delte
meninger om opsættelse af skilte ville afhjælpe dette. Flertallet ønskede dog ikke en ”skilteskov” og en
høflig henstilling om at holde hunden i snor, ville være at foretrække.
Strandudvalgets beretning v. Sven Thomsen – Godkendt.
Se beretningen på www.ajstrupstrand.dk
Der blev spurgt ind til stolperne fra de tidligere træbroer – de kan udgøre en sikkerhedsrisiko.
Bestyrelsen har flere gange bedt Aarhus kommune om at fjerne dem – hvilket vil ske igen.
Der blev spurgt ind til stien ved Granvej.
Bestyrelsen har i samarbejde med Aarhus kommune ansvaret for 7 trapper/stier ned til stranden og den
ved Granvej er ikke en officiel sti og derfor ikke omfattet af denne aftale.
Vejudvalgets beretning v. Jørn Stæhr – Godkendt.
Se beretningen på www.ajstrupstrand.dk
Der blev spurgt ind til hastighedsdæmpende foranstaltninger på Ajstrup Strandvej.
Bestyrelsen har siden 2017 samarbejdet med Beder-Malling Fællesråd om trafikale udfordringer i
foreningens område. Dette samarbejde sker løbende, tillige med en god portion tålmodighed og
vedholdenhed.
4. Regnskab 2018, budget 2020 v. kasserer Arne Skjærris – Godkendt med applaus uden yderligere
spørgsmål.
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5. Behandling af indkomne forslag
Punktet udgik, idet der ingen forslag var modtaget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg:
- Leif-Henning Jensen, genvalgt
- Arne Skjærris, genvalgt
7. Valg af suppleant. På valg:
- Bente Moesgaard, genvalgt
8. Valg af revisor. På valg:
- Peter Laursen, genvalgt
9. Valg af revisorsuppleant. På valg:
- Dorthe Harmsen, genvalgt
10. Eventuelt.
Der blev spurgt ind til vindmøllerne ved Mejlflak.
Formanden kunne meddele, at han løbende er blev informeret af gruppen mod kystnære vindmøller..
Der blev udtrykt bekymring om stisystemerne ville ødelægge strandengen.
Bestyrelsen har den opfattelse, at netop forbedring og tydeliggørelse af de kendte ruter såsom
Marguritte ruten og den nationale cykel rute nr. 5, forhåbentlig ville tilskynde brug af disse – fremfor på
selvbestaltede stier.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20:15. Der deltog ca. 180, heraf ca. 120 grundejere.

Dirigent

Erich Mohr
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Umiddelbart efter generalforsamlingen valgte bestyrelsen at fortsætte med den nuværende
konstituering.
1. Leif-Henning Jensen blev valgt som formand for bestyrelsen og som web-master.
2. Sven Thomsen blev valgt som næstformand samt formand for strandudvalget.
3. Jørn Stæhr blev valgt som formand for vejudvalget.
4. Arne Skjærris blev valgt som kasserer, medlem af vejudvalget og til repræsentant i Fællesrådet.
5. Freja Laustsen blev valgt som sekretær og til repræsentant. i Krydsfelt-Norsminde.
6. Ejner Damsgaard blev valgt som medlem af strandudvalget.
7. Bente Moesgaard blev valgt som medlem af strandudvalget.
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