
 

 

 

Generalforsamling Drøsselbjerg Klint 2022 

 
 

 

I henhold til foreningens vedtægter § 9 indkaldes til ordinær generalforsamling, søndag d. 15. 
maj 2022, kl. 10.00 i Helseklinikken, Drøsselbjerg.  
 
Der serveres te og kaffe samt lidt blødt brød til generalforsamlingen. 
 
 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Optælling af stemmeberettigede medlemmer 
4. Formandens beretning - 2021 

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

6. Godkendelse af budget 2021 og fastsættelse af kontingent (bestyrelsens forslag 1.200 kr) 
7. Indkomne forslag. (senest 15. marts 2022) 
 
a) Vintervedligeholdelse, snerydning – forslagsstiller – Torsten Baun 
 I foreningen har vi siden 2010 haft en frivillig snerydningsordning, hvor de enkelte lodsejere, der 
ønskede det, har indbetalt 100,00 kr. til en fælleskasse, når det har været påkrævet. Ved snefald 
har vi haft, og har stadig, en aftale med Thorkild Wittrock, Herasvej 10, der har såvel traktor som 
sneskraber, at han rykker ud, når han bliver tilkaldt. 
Thorkild har af gode grunde forlangt, at der kun var en kontaktperson, Snefoged, i foreningen, og 
det har indtil nu været undertegnede. 
Jeg ønsker imidlertid nu at give stafetten videre, og skal foreslå, at bestyrelsen overtager hvervet, 
og at kommende udgifter erholdes af foreningen. Vedrørende det rent juridiske, skal jeg henvise til 
gældende lovgivning vedrørende vintervedligeholdelse på private fællesveje. 
Til orientering er der senest indbetalt 100,00 kr. af 32 grundejere i 2011, og udbetalt 600,00 kr. for 
rydning den 9/5 2013. Der er en kassebeholdning på i alt 2.100,00 kr., der ubeskåret overdrages 
foreningen. 
 
b) Opbevaring af badebro og tømmerflåde – forslagsstiller – bestyrelsen. Bestyrelsen anbefaler 
forslag om, at hele badebroen sættes ud og optages. Pris; 27.850 kr. 
 
Årlig udgift Hele badebroen op og ned. 

Løftes op med kran og bort-
køres til opbevaring 

Hele badebroen 
op og ned og læg-
ges på stranden 

Buer og vangere bliver stående. 
Træværk (gelænder, bænk, gang-
brog og platform) lægges på 
stranden 

NBC Marine ikke tilbud 27.850 19.750 

Enghavens Ent. ikke tilbud 39.650 20.131 

Gangergaard Ent. 45.875 37.500 31.250 

 
 
 
 



8. Valg til bestyrelsen: 
 Formand. (2 år)   Ib Jensen   Ikke på valg.  
 Kasserer. (2 år)  Ole Brinch-Nielsen  På valg. Modtager genvalg 

 B-medlem. (2 år)  Merete Christoffersen Ikke på valg 

 B-medlem. (2 år)  Søren Ohlsen   På valg. Modtager genvalg  
 B-medlem. (2 år)  Søren Eilsø   På valg. Modtager genvalg 
 
 Suppleant. (1 år)  Bo Gammelgaard  På valg. Modtager genvalg 

 Suppleant. (1 år)  Søren Foldberg  På valg. Modtager genvalg 

 Revisor. (1. år)   Hermod Jensen  På valg. Modtager genvalg 

 Revisor. (1 år)   Eva Debel   På valg. Modtager genvalg 

 Revisor suppleant. (1 år) Gabriele Nielsen  På valg. Modtager genvalg 

 Revisor suppleant. (1 år) Per Boesen   På valg. Modtager genvalg 

 
9. Eventuelt. 
 
På bestyrelsens vegne 
 

 
 
Ib Jensen, formand 
 
Foreningens hjemmeside: www.drosselbjergklint.dk 

Foreningens e-mail:  gf@drosselbjergklint.dk 
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