
Referat af generalforsamling GIF Drøsselbjerg Klint 2021

I henhold tilforeningens vedtægter § I indkaldes til ordinær generalforsamling, søndag den 29.
august 2021, kl. 10.00 iHelseklinikken, Drøsselbjerg.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Eva Debel. Vælges.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Valg af referent

Bestyrelsen foreslår Merete Christoffersen. Vælges.

3. Optælling af sternmeberettigede medlemmer.

Der er 17 grundejere til stede (inklusive 1 fuldmagt).

4. Formandens beretning - 2020

Formanden gennemgik hovedpunktei'i formandens bei'etning, der er uelsendt sanrnren rnetJ
indkaldelse til generalforsamling ;

Generalforsamlingerr udskudt fra maj til august i år på grund af covlD 19.

Flere nye grundejere og liggetiden i foreningen har været lave over en længere periode.

Økonomien iforeningen er god.

Nedkørsel er reetableret efter vinterens slid på nedkørslen så brodrengene kan sætte broen i

vandet i maj måned og så bådfolket kan komme til bådpladserne.

Kalundborg kommune har igen bevilget foreningen midler fra "Få det fikset fonden" til en ny
nedgravet nedkørsel fra fællesarealet oq til stranden. Bestvrelsen iværksætter cravearhejdet i

efteråret.

Foreningen har fået ny badebro, der også er etableret med tilskud fra "Få det fikset" fonden i
Kalundborg kommune. Desuden har foreningen selv bekostet en forlaengelse af den nye bro me6 5
rneter, så den kom ud på dybere vand.

Planen er at arrangere hjertestarter kursus i efteråret.

Debat om formandens beretning:

Medlem af foreningen fremførte at foreningens skraldespand på fællesarealet ved trapp*n - ikke
bliver tømt orn vinteren. Bad bestyrelsen om at sætte den op oppe ved bornmen og lave en aftale
med kommunen om at få den tømt.
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Bestyrelsen svarede at skraldespanden bliver tømt hele året også om vinteren. Og at den er bedst
placeret ved trappen, da sommergæsterne kommer den vej forbi.

Sarnme medlem påtalte de to borde bænke sæt på fællesarealet ved trappen og undrede sig over,
hvad de skal tilfor, da ingen benytter borde bænkesættene.

Bestyrelsen svarede at de omvendt ser stor anvendelse af de to borde bænkesæt og at de er til
stor værdifor foreningen og besøgende.

Samme foreningsmedlem gjorde opmærksom på at beretning viser at bestyrelsen fortsat benytter
Keempe til at ordne vejene selv om at der også på sidste generalforsarnling blev gjort opmærksom
på at'Villy Poulsen", der ordner vejene i Stillinge strand tilen billigere pris end Kæmpe.

Desuden blev det af samme grundejer fremført, at nedkørsel til stranden ikke skal betales af
foreningens budget, der er ingen grund til nedkørsel.

Bestyrelsen svarede til det, at der er indhentet tilbud fra to entreprenører for pris på vejarbejdet i

foreningerr og at trestyrelsen har valgi det billigste iiibud. i forbindelse med nedkørsei så skal der
ikke bruges midler af foreningens budgeli 2021, da midlerne er bevilget af kommunen.

Medlemmet fortsatte med en bemærkning om ønske til kloakering i foreningen, her blev nævnt at
bestyrelsen endnu engang skalforsøge at påvirke Kalundborg kommune iforhotd tit at få
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Stillinge strand.

Bestyrelsen nævnte, at der er talt med Kalundborg kommune om kloakering, men det er ikke der
kommunen har fokus, så det vil de ikke sætte midler af til.

Formandens beretning godkendt.

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kassereren gennemgik regnskabetfor 202A. Foreningen havde et overskud på 17.82g, - kr. som
er 2.000 kr. rnindre end budgetteret for 2020.

Flere indtægter på regnskabet som stammer fra indtægter fra ejendomsmæglere og salg af den
gamle badebro har bidraget positivt til regnskabet. Men foreningen har også haft udgift til en
forlængelse af den nye hadebro med 5 meter.

lngen bemærkninger til regnskahet.

Regnskabet godkendt.

6. Godkendeise af buclget lar 2O21 og fastsættelse af kontingent (bestyrelse foreslår 1.200 kr.)

Kassereren fremlagde budget far 2021.

Udgifter i 2A21 holder samrne niveau som 2020. Under udgiften badebro henhører også udgifter til
tømmerflåde.
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I budgettet er afsat penge til nedkørsel, men da kommunen nu har bevilget midler, ender
foreningen ud med et overskud i 2A21.

Debat om budget.

Medlern af foreningen spurgte ind til om når foreningen kommer ud af regnskabsåret 2A21 med et
overskud og overskud i 2AZO og der ikke er store nye udgifter i pipeline, skal kontingentet måske
snarere sættes ned" Medlemmet syntes at princippet i at foreningen sparer midler op er forkert.

Andet medlem af foreningen mente dog at foreningen skal have midler til at kunne betale, hvis der
opstår problemer med garnle draen i foreningen, der har tidligere opstået problemer med dræn om
vinteren.

Dette blev bakket op af andet medlem iforeningen, der syntes at det er vigtigt at spare op i

foreningen til sådanne uforudsete udgifter.

Bestyrelsen foreslår at de 1200 kr. i kontingent for 202't fastholdes. Men at de vilforetage en
vurdering af opsparing i forhold til budget 2A22 og kontingeni 2A22.

Afstemning om kontingent, godkendte kontingenl202l på 1200 kr.
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a) Frivillige klippe-ned-formiddage (Merete)
Generalforsamlingen tilkendegav at det er et forslag bestyrelsen kan arbejde videre med.

b) Sct. Hans-anångemenl2022 (Søren E.)
Der blev tilkendegivet en interesse for arrangementet, hvis der blev sat en beløbsramme for
arrangementet.
Bestyrelsen foreslog en beløbsramme på ca. 100 kr. pr, deltager fra foreningen.
Med denne beløbsramme blev der lavet en afstenrning onr forslaget, der blev vedtaget dog
med 1 stemme imod.

8" Valg til bestyrelsen"

Formand, {? år} lb Jensen Få vatg. Genvalgt

Kasserer {2 år} Ole Hrinch-Nielsen lkke på valg

B-medlem {2 år} Merete Christaffer.§*n På valg. Gsnvfil§,t

B-rnedlenr . t2 år) Sør*n Ohlsen lkke på valg

S-nredlem. {? ari §øren ililsø lkke på vælg

suppie*nt, ti ar) Br Gammelgaard Ha valg" Genvalgt

Surpteant. {1 ar} SØrefi Fcldberg Pa va[g. Genvalgt

Hevrsor. (1 ar) Herrnod Jensen Pa valg. Genvalgt

R*visar {1 ar} flva Debel På valg. Genvalgt

Revisor suppleant. {1 år} Gabriele Nie}sen på valg. Genvalgt



Revisor suppleant. {1 år} Per Boesen På valg. Genvalgt

9. Eventuelt

Medlem ved faellesarealet nævnte en sag vedrørende græsøer.

Bestyrelsen henviste til at sagen er sag mellem to medlemmer, som de skal håndtere privat. Det er
ikke en sag for generalforsamlingen.

Bestyrelsen spurgte til interesse for et hjertestarter kursus. Og der blev tilkendegivet interesse for
kursus i efteråret.

Der blev henstillet til at sikre trædestenen til badebroen, så den kan bruges igen næste år.
Medlemmer foreslog at der blev etableret et plateau fra trappen og over til badebroen. Bestyrelsen
vil kigge på det for den nye sæson"

Et rnedlem vil gerne se en skitse på hvordan den nye nedkørsel kommer til at se ud. Bestyrelsen
beskrev, hvordan vejen skal se ud. Meningen er at enden af vejen skal ende nede i niveau med
stranden, hvorfor der graves ned tilbage ifællesarealet så det passer i forhold til at en nedkørsel
ikke bliver for stejl.
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skal dræn selvfølgelig reetableres.

Tilforeningens arkiv:

Forrnand: Dirigen

Refer*r:t.

29. augu*t?S21

fteferefit

lllerete Chdstofusen

På $orenirqers hienrmeeide l#mIr.km,*rg$,*ffiffillffit,* lran fareningrena medlernrfier fir&
refsater og ydff&Bre informatio*r om aldhritdsr i folenirgen.



Desuden har foreningen en Facebookside - "Drøsselbjerg Klint", hvor der deles indtryk, lopper
fordeles rundt og "vi passer på hinanden og hinandens ejendomme" deles.


