
 

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 9. MAJ 2013 

 

Grundejerforening Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling, torsdag den 9. maj 

2013 kl. 10.00 i Drøsselbjerg Forsamlingshus med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Optælling af stemmeberettigede medlemmer. 

4. Formandens beretning om foreningens virksomhed i 2012. 

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

6. Bestyrelsens forslag vedrørende forhøjelse af kontingentet med kr. 200. 

7. Godkendelse af budget for 2013. 

8. Indkomne forslag. 

9. Andre forslag til drøftelse. 

10. Valg til bestyrelse. 

11. Eventuelt. 

 

Formanden Henning Fardan bød velkommen. 

 

1. 

Valg af dirigent: Foreslået og valgt blev Jacob Fälling, som kunne konstatere generalforsamlingens 

lovlige indvarsling. 

 

2.  

Valg af referent: Foreslået og valgt blev Linda Møller. 

 

3. 

Optælling af stemmeberettigede medlemmer: 30 parceller var repræsenteret. 

 

4. 

Formandens beretning:  

Badebro: Efter en storm i efteråret 2011 forsvandt en del af badebrien, som dog senere blev fundet 

ved Bildsø og bragt tilbage. I løbet af vinteren bjergedes flere brovanger, som var endt i vandet. 

Godt arbejde udført af medlemmer af foreningen. 



Der manglede stadig mange dele af broen, som derefter blev produceret af brogruppen bestående 

af Ole Hansen, Hugo Nordbo og Torsten Baun, så broen kunne reetableres for kr. 10.000 i 

modsætning til Bandholm A/S’s tilbud på kr. 45.000. 

Udsætning og indtagning af broen foretages af ”Bildsøbrødrene”, som også opbevarer den i lade 

om vinteren. 

Broen forlænges med en sektion i år, ligesom en tømmerflåde er under planlægning. 

Trappen: Trappen blev anlagt, hvor skrænten er mest stabil – 4 dages arbejde resulterede i et 

rigtigt godt resultat. Tak til alle, der deltog i det store arbejde til alles tilfredshed. En grillaften for 

alle implicerede afsluttede projektet. Der etableres i år to platforme nedenfor trappen. 

Sct. Hans: Bålafbrænding blev afholdt lørdag, den 23. juni i henhold til nye brandvedtægter. Bål 

skal afbrændes Sct. Hans aften eller køres væk til genbrug. På trods af vind, blev der brændt af til 

fornøjelse for de mange fremmødte. Sct. Hans i år søndag, den 23.06. kl. 20.00. 

Vejsalt: Der blev igen strøet vejsalt på Valhallavej og Mjølnersvej for at stoppe støvgener. Det 

hjælper og vil blive foretaget igen i år. 

Græsslåning: Firmaet, der har stået for græsslåning af fællesarealet, parkeringsplads og rabatten 

på Valhallavej er skiftet ud med Eigil Petersen, som klarer jobbet yderst tilfredsstillende til en 

billigere pris. 

Hjemmesiden: Hjemmesiden er blevet kraftigt revideret. Det er muligt at finde relevante 

oplysninger om møder, datoer, billeder osv. Se også efter informationer i opslagstavlen ved 

bommen. 

Landliggerudvalget: Udvalget sørger for samarbejdet mellem kommunen og de 94 

grundejerforeninger og består af 2 medlemmer fra kommunen og 1 medlem fra hvert af de 9 

områder. Område 1 er Drøsselbjerg med 10 grundejerforeninger. Formanden deltager i 4 årlige 

møder med kommunen. 

I øjeblikket arbejder vi med undersøgelse for colibakterier fra dræn nær badebroer, etablering af ny 

flisordning, dispensation om tilladelse til flere bålafbrændinger og ændring af affaldsordningen 

med flere tømninger om sommeren. 

Nye medlemmer: Nye medlemmer vil få besøg af bestyrelsen med en lille velkomstpakke. 

Strandrensning: 18. maj 2013 kl. 10.00. Kommunen sørger for sække og afhentning af affald ved 

bommen. 

 

Kommentarer til beretningen: 

Underdelen til tømmerflåden er forsvundet fra fællesarealet; hvor er den? 

Bestyrelsen vil prøve at finde ud af, hvad der er sket. 

 

5. 

Forelæggelse af revideret regnskab: 

Godkendt. 

Kommentarer: 



Stigningen på udgifter til møder og repræsentation er stor. Forklares med ekstra udgifter i 

forbindelse med etablering af bl.a. bro og trappe. 

 

6. 

Bestyrelsens forslag vedrørende forhøjelse af kontingent med kr. 200: 

Vedtaget med 29 stemmer for – 1 undlod at stemme. 

 

7. 

Godkendelse af budget for 2013: 

Kassereren forelagde budgettet for 2013, som blev godkendt af alle. 

Kommentarer: 

Hvad indebærer kr. 25.000 til bro? Broen skal udvides, men der skal næppe bruges det beløb. 

 

8. 

Indkomne forslag: 

Et forslag via e-mail er ikke modtaget. Bestyrelsen vil fremover sende accept af meddelelser. 

 

9. 

Andre forslag: 

Ingen. 

 

10. 

Valg til bestyrelse: 

Formand: Henning Fardan  genvalgt 

Bestyrelsesmedlem: Jens Dollerup genvalgt 

Suppleant: Hugo Nordbo  genvalgt 

Suppleant kaj Pedersen  genvalgt 

Revisor: Vibeke Nielsen  genvalgt 

Revisor: Lissie Baun  valgt 

Revisorsuppleant: Gabrielle Nielsen genvalgt 

Revisorsuppleant: Niels Olsen genvalgt 

 

11. 

Eventuelt: 

Der opstod en del diskussion om problemet med især Mjølnersvej i forbindelse med kraftige 

regnskyl. 

Et tykkere lag stabilgrus vil give en sand syndflod på Adilsvej samt sende leret ned ad Mjølnersvej 

til beboerne på Jarlsvej.  

Et lag sten kan betyde skader på bilerne og dur ikke i forbindelse med vejsalt, men vejen skal være 

højere end rabatten, så denne kan opsuge vandet. 



Bestyrelsen vil arbejde videre med sagen. 

 

Herefter takkede formanden bestyrelsen for godt samarbejde, og fra salen lød en tak til 

bestyrelsen for dens engagement. 

 

God sommer 

 

 


