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Referat fra Generalforsamling for Sejer Strande Grundejerforening 
Forsamlingshuset i Havnebyen, 4583 Sjællands Odde, søndag den 11. oktober 2020, kl 10 

1 a. Valg af dirigent  
Ivar Green-Paulsen, Bülowsvej 64, blev indstillet af bestyrelsen og valgt som dirigent.  
Ivar oplyste at han anså generalforsamlingen for retmæssigt indkaldt.  
Der var ingen indsigelser. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt. 

1 b. Valg af referent 
Nils Pinholt, Bülowsvej 70, blev indstillet af bestyrelsen og valgt som referent. 

Til Information og historieforståelse – beskrevet med kursiv 

a. Bestyrelsesmedlems Corona afbud til generalforsamlingen
Sten Tornhøj Skafte havde dagen inden beklaget at han måtte melde afbud til Generalforsamlingen grundet at 
familien var gået i Corona karantæne.  
b. Fremmødte medlemmer og fuldmagter
Der var fremmødt 23 medlemmer og indkommet 11 fuldmagter, således i alt 34 mulige stemmer. 

c. Udskudt generalforsamling
Efter vedtægter skulle den ordinære generalforsamling have været afholdt i april 2020, men generalforsamlingen 
kunne ikke afholdes i normal fysik forstand pga. Corona krisen og myndighedernes restriktioner. 
Regnskab og budget for 2020/2021 blev udsendt af bestyrelsen til medlemmerne den 29. marts 2020, med en 
indstilling om at godkende foreningens regnskab og budget indenfor en oplyst svarfrist. Bestyrelsen modtog in-
gen reaktioner. Det udsendte Regnskab og budget 2020/2021 blev således gældendende. Se også punkt 4 og 5. 

Den siddende bestyrelse har ønsket at gennemføre den ordinære generalforsamling, når det blev muligt ift. myn-
dighedernes retningslinjer til Corona, idet et bestyrelsesmedlem forlod bestyrelsen i april måned ved sin valgperi-
odens udløb, hvorefter suppleanten indtrådte, formanden valgte at udtræde af bestyrelsen i juli måned, udenfor 
valgperioden, og kassereren indtrådte som konstitueret formand. 
Et tredje bestyrelsesmedlem meddelte at han ikke ønsker at genopstille efter nærværende generalforsamling.  
Revisoren, Carsten Hansen nr. 57, meddelte herefter at han netop havde solgt sit sommerhus til overtagelse 1 
november og derved ikke kan fortsætte som grundejerforeningens revisor. 
Bestyrelsen fandt det forventeligt, ift. Corona situationen og myndighedernes retningslinjer, at der kunne afhol-
des generalforsamlingen i oktober måned 2020, med meddelelse til medlemmerne om, at der kun måtte deltage 
1 medlem pr. parcel og at der ville blive taget Corona forhåndsregler om de rette afstande og afspritning i for-
samlingshuset.  

Bestyrelsen har ved indkaldelsen til generalforsamlingen meddelt, at den ene bestyrelsespost er en 1-årig valgpe-
riode, idet der på et tidligere tidspunkt er sket en fejl i valgperioder og dermed bestyrelsens sammensætning. 
Dette rettes der nu op på, jvf. vedtægternes § 10. Derfor er understående valg noget anderledes på nærværende 
generalforsamling ift. de tidligere generalforsamlinger. 

På generalforsamlingen skal der således vælges 1 formand, 2 bestyrelsesmedlemmer af hhv. 2 år og 1 års varig-
hed og 1 suppleant samt 1 revisor og 1 revisor suppleant til bestyrelsen. 
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2. Bestyrelsens beretning 
Den konstituerede formand Ulla Lundsmark, nr. 45 forelagde bestyrelsens beretning således: 
 
Velkommen til generalforsamling i grundejerforeningen, Sejer Strande.  
Vi ser tilbage på et, for os alle, meget anderledes år præget af mange begrænsninger på grund af Corona, hvor vi 
nu er mere end halvvejs gennem 2020, før vi har kunne afholde vores årlige generalforsamling, og det med kun 
en repræsentant fra hver parcel. 
Bestyrelsen har i lighed med tidligere år haft et løbende fokus på vedligeholdelse af vore veje, dræn, pumper og 
badebro. Vejene er i vanlig stil blevet udbedret, så vi har gode veje at køre på.  
 
I efteråret 2019 blev fællesdræn gennemspulet. Alex Slamsugning som stod for arbejdet, vurderede at hoved-
drænet langs vores fællesveje synes at være i god stand. Drænudløbsrøret blev i sommer eftergået og forsynet 
med ophæng hvor der var behov, så udløbet er forberedt før efterårs- og vinterstormene sætter ind. 
En stor tak til de frivillige i vores Badebrosteam for deres indsats med vedligeholdelse, op- og nedtagning af ba-
debroen til glæde for os alle, og som har bidraget til foreningens sociale liv. 
Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at medlemmerne hjælper til med at holde foreningen i pæn og god stand ved 
at holde rabatten fri for beplantning der vokser ud over matrikelskel jvf. foreningens ordensreglement, som kan 
findes på foreningens hjemmeside. På forhånd tak.  
Bestyrelsen vil gerne takke vores tidligere formand, Kristian Geday, for hans indsats for grundejerforeningen.  
Der er sket mange forandringer i Sejer Strande i den tid, Kristian har været formand. Samtidig vil bestyrelsen 
gerne takke bestyrelsesmedlem Peter Fjelbye for hans 18 års tjeneste i bestyrelsen og Sten Tornhøj Skafte for 
hans indsats i bestyrelsen. 
Tak til alle for jeres opbakning til foreningen og til os i bestyrelsen og tak til alle, der giver et nap med på forskel-
lig vis. Ingen nævnt, ingen glemt.  

 
Spørgsmål og supplerende oplysninger til formandens beretning  
 
Diget  
Birgith, Bülowsvej 2 spurgte om hvorfor kysten er kommet til at se ud som den gør nu, med alle de sammenskra-
bede sten og stort hul langs kysten? 
Dirigenten, Ivar Bülowsvej 64, svarede at forhold vedrørende Diget ikke ligger i Sejer Strande Grundejerforenings 
regi, men i Digelagets regi. Da Ivar er formand for Digelaget kunne Ivar besvare spørgsmålet: 
 
Bestyrelsen i Digelaget har iht. vedtægterne og aftalerne med Odsherred Kommune ansvar for at beskytte over-
svømmelsesdiget mod høj vandstand, høje bølger og deraf kommende risiko for oversvømmelser og ødelæggel-
se af diget.  
Det kan ske enten ved tilkøb af ral eller ved at sammenskrabe den ral der findes på stedet. Bestyrelsen i Digela-
get har siden 2017 lavet forsøg med at sammenskrabe den ral der findes på kysten i en særlig ralvold der er ud-
lagt langs hele diget, en samlet udstrækning på 1.000 m. 
Bestyrelsen i Digelaget har noteret at ralvolden har været en rigtig god investering, hvorfor digets græsbeklædte 
skrænter ikke er blevet berørt af de mange storme og store bølger siden den kraftige storm Bodil i 2013 , som 
oversvømmede vort område, da der blot manglede 100 meter  i at diget var færdigt. 

I år er ralsammenskrabningen sket medio oktober. Det er normalt at Ralvolden ser voldsom og unaturlige ud lige 
efter at volden er sammenskrabet, men at vinterstormene plejer at udjævne ralvolden så kysten ser mere natur-
lig ud til foråret. 

 
Badebroen  
Nils Bülowsvej 70: Foreningen har investeret i 4 våddragter til brug for Badebrosteamet. Det betyder at når 
Teamet står i vand til midt på livet og bølger skyller ind over i op til 5 timer, så kan alle holde varmen så missio-
nen lykkes. Det betyder også at badebroen kan opsættes tidligere og nedtages senere. En opfyldelse af de tilba-
gevendende ønsker fra de mange vandhunde.  
Der var ikke yderligere spørgsmål eller bemærkninger til Formandens beretning. 
Bestyrelsens beretning blev vedtaget og taget til efterretning. 
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3. Revideret regnskab for 2019  
Regnskabet er udsendt til medlemmerne på mail den 29. marts 2020. Der har ikke været indsigelser.  
Det revideret regnskab er taget til efterretning af medlemmerne og regnskabet er dermed godkendt. 
 
4. Budget 2020 & kontingent 2020  
Budgettet er udsendt til medlemmerne på mail den 29. marts 2020. Der har ikke været indsigelser.  
Budgettet er er taget til efterretning af medlemmerne og dermed godkendt.  
Sidste års kontingentet på kr. 1.200 fastholdes. 
 
Kassereren bemærkede at foreningens økonomibalance indeholder en hensættelse på kr. 57.000, som er mær-
ket til udskiftning af pumper, når dette bliver aktuelt.  
 
Drænpumpernes tilstand og økonomi  
På mødet blev der spurgt til drænpumpernes tilstand og økonomi. 
Peter Fjeldbye nr. 48 kunne oplyse, at der var lavet service på pumperne i 2018 og at Kjeld i nr. 37 som bor lige 
ved pumpeanlægget, var til stede under serviceringen. Pumperne og flyderne var hejst op af brøndene og blev 
serviceret på stedet. Serviceringen foretages som tidligere af specialister i pumpeanlæg,  
Desuden blev flydere og stop/tænd automatikken renoveret så drift, der skifter mellem pumpe 1 og 2 fungerer 
optimalt og slidet minimeres. Servicefolkene oplyste at pumperne har det godt, de er solide, pålidelige og at de 
ser ud til at have en fornuftig levetid, blot man sørgede for regelmæssig servicering.  
Nils nr. 70 supplerede med, at de 2 pumper er hollandske digepumper, som regnes for og har vist sig som meget 
driftssikre, og at Kjeld nr. 37, som dagligt tilser pumpernes signallamper, har oplyst at anlægget synes fungerer 
upåklageligt. Kjeld tilkalder den tilknyttede elektriker hvis der indtræder uregelmæssigheder.  
 
Det foreslås bestyrelsen, at tilmelde pumperne i en fast serviceordning, som anbefalet af servicefirmaet.  
 
5. Forslag fra bestyrelsen 
Der var ikke udsendt forslag fra bestyrelsen. 
 
6.  Forslag fra medlemmerne:  

6.a Anskaffelse af hjertestarter i varmeskab inkl. opsætning af skab og tilslutning af el (Forslag fra Bülowsvej 1).  
Preben nr. 1 havde fremsendt forslag med økonomisk overslag for etablering, drift, forsikring mv., som er ud-
sendt til medlemmerne af Kassereren inden generalforsamlingen. Preben gennemgik det udsendte forslag. 

Preben fandt det vigtigt at grundejerforeningen får sin egen hjertestarter. Ud fra Prebens kalkulation andrager 
det samlede anlægsbudget 17.510 kr. svarende til 282 kr. pr. medlem. I kalkulationen manglede økonomi på 
levering og montering af stander og montageunderlag for hjertestarterskabet. 

Nils nr. 70 oplyste, at der findes 8 hjertestartere i en radius af 2 km fra Bülowsvej, og det ikke er givet at alle 
hjertestartere er på deres plads og i fuld duelighed. Derfor vil det være hensigtsmæssigt med en lokal hjertestar-
ter på Bülowsvej, placeret et synligt og let tilgængeligt sted, hvor vi selv har tilsyn med såvel skab som hjerte-
starter.  

Hvis vi har en hjertestarter, er det vigtigt at der hurtig og ubesværet kan tilkaldes og komme lokal hjælp.  

Vi er så heldige at vi via vores badebro, er blevet tildelt et af Rigspolitiets grønne redningsskilte med teksten SOS 
112 redningsnummer J 232, som sikrer præcis stedangivelse og hurtig fremkomst af hjælp.  
 
Der er opstillet 2 redningsskilte. Skiltene er placeret ved hhv. bommen mod kysten og badebroen på kysten.  
Derfor må hjertestarteren meget gerne placeres i nærheden af badebroen og de grønne redningsskilte. 
 
Alarmcentralen 112 arbejder sammen med TRYG Fonden og Hjerteløberne. Det betyder at et opkald til 112 au-
tomatisk videreformidles, via SMS-besked til de 20 nærmeste hjerteløbere, med angivelse af kort og adresse. 
Hjerteløbere kan melde til eller fra, om de kan komme til assistance.  
Samtidig sender Alarmcentralen 112 en hjertelæge og ambulance til stedet. Alarmcentralen er i direkte kontakt 
med hjerteløberne og guider dem om hvad og hvordan apparaturet skal betjenes.  
 
Efterfølgende er der mulighed for debriefing for hjerteløbere hvis de måtte have behov eller ønsker hertil.  
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Det blev foreslået at hjertestarter med varmeskab placeres ved foreningens drænpumpeanlæg, ved Bülowsvej 
37, hvor der forefindes ”foreningsstrøm” til opladning, alarmer, lys og opvarmning af skab og hjertestarter.  
Placeringen opfylder ønsket om at ske tæt ved redningsnummerskilt og badebro.  
Forslaget gik til afstemning og blev vedtaget ved håndsopretning med mere end 2/3 flertal.  

Kassereren oplyste at der ikke var afsat økonomi i budgettet, men at der iht. foreningens økonomiske målsæt-
ning er en stående pulje på et års kontingent på ca. kr. 65.000. Det blev aftalt at låne af formuen, så en hjerte-
starter kan anskaffes i 2020. Samtidig blev en kontingentforhøjelse svarende til hjertestarterens anskaffelses-
værdi vedtaget og økonomien vil blive indarbejdet i det kommende budget for 2021. 

Nr. 2 Birgith Baagø fandt at ”Nu kunne det kun gå for langsomt med at få opstillet en hjertestarter”. 
 
Der var ingen af medlemmerne der meldte sig som hjerteløber.   
 
Esben, Bülowsvej 7, havde sidste år arrangeret et hjertestarterkursus med 2 lokale 1-1-2-akuthjælpere fra lokal-
området. De ene var Leo Lerke, som har familie på Bülowsvej. Leo er uddannet instruktør i Hjerteforeningen. 
Kurset har fået megen ros. Måske kurset kan arrangeres igen. 
 
6.b Udbedring af asfaltstykke på Bülowsvej ved udkørsel til Gnibenvej (Bülowsvej 1)  

Preben nr. 1 har forslået, at, asfaltudkørslen fra Bülowsvej til Gnibenvej ud for nr. 1 og 2 repareres. 

Vibeke nr. 68, som står for vejene, har besigtiget og fotograferet det asfalterede vejstykke og havde modtaget 
overslag fra asfaltentreprenør, som dog ikke havde besigtiget forholdene, hvorfor priserne tages med forbehold. 

Model A. Reparation af huller og knækkede kanter langs sider 
Model B. Fornyelse af slidlaget på hele asfaltstykket 

A. Reparation af huller og knækkede kanter langs sider (levetidsforlænger) 15.000 kr. inkl. moms  

B. Udlægning af nyt slidlag på hele asfaltstykket, ca. 160 m2  50.000 kr. inkl. moms 

C. Fuld løsning Model A og Model B, rep. af underlag og nyt slidlag, i alt 65.000 kr. inkl. moms 
   

Preben nr. 1 fandt at det eneste rigtige var at udlægge nyt slidlag på hele arealet, så ikke huller og kanter blev 
mere ødelagt. Dvs. den fulde løsning til en samlet pris på 65.000 kr. 

Nils nr. 70 foreslog at bestyrelsen inviterer 2 vejentreprenører til at besigtige og give tilbud, som medlemmerne 
kan forholde sig til ved næste generalforsamling, som er om 6 måneder.   
Nils anså ikke at situationen for asfaltarealet er truende ift. asfaltarealets historik, og bemærkede at der ikke er 
afsat økonomi i budgettet til reparationer eller renovering med udgifter i den størrelsesorden. 

Preben nr. 1 og Niels Jacob nr. 17 mente at asfaltarbejderne skulle udføres snarest for at hullerne ikke blev stør-
re, og min. udføre reparationsarbejde som Model A. dvs. 15.000 kr. 
Dirigenten, Ivar nr. 64, gjorde opmærksom at der ikke var budget hertil. 
Alexander nr. 41, foreslog at udkørslen fra Bülowsvej til Gnibenvej kunne udføres på samme vis som udkørslerne 
fra nabogrundejerforeningen Søgårdens fire udkørsler med et asfaltstykke op mod Gnibenvej på ca. 10 meter og 
herefter grusbelagt vej som den øvrige sommerhusvej. Udkørslen på den modsatte side af Bülowsvej er også 
udført som grusvej. 
 
Forslaget gik på at det ser ud til at grusvejene i de lignede situationer holder sig godt, og at grusmodellen er 
enklere og billige at reparere og dermed giver os færre vedligeholdelsesudgifter.   

Vibeke oplyste at hun vil kontakte 2 entreprenører, bl.a. den som allerede har afleveret et tilbud og entreprenø-
ren som allerede vedligeholder vores veje. De skal begge besigtige nedkørslen og fremkomme med forslag til 
løsning og tilbud af asfaltstykket. Der indhentes tilbud på begge løsningsniveauer a) og b). 

Anna, nr. 72 opsummerede og foreslog:  
- at generalforsamlingen skal være klædt på til at tage de rigtige beslutninger.  
- at Bestyrelsen besigtiger Søgårdens veje ift. Alexander forslag. 
- at hvis det viser sig at grusløsningen virker fornuftig, indhentes 2 tilbud på at asfaltarealet ændres til grusareal. 
- at der indhentes 2 tilbud på asfaltforslag A og B. 
- at alle tilbud baseres på tilbudsgivers besigtigelse af de stedlige forhold og skriftlige tilbud. 
- at Bestyrelsen fremlægger en samlet pakke på Generalforsamlingen 2021. 
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Ivar sendte forslagene til afstemning ved håndsoprækning 
- 3 stemmer for at udføre asfaltarbejder nu   
- et flertal, mere end 2/3 af deltagerne, stemte for Annas forslag, som bestyrelsen vil fremlægge ved næste GF. 
 
Flere medlemmer gav under mødet udtryk for at de opfatter at de store entreprenørmaskiner som anvendes ved 
større byggearbejder, er hårde ved stam- og sideveje.  
Bestyrelsen opfordres til at finde en model for retningslinjer, advisering og erstatningskrav ifbm. entreprenør-
maskiner og -lastvognes beskadigelse af vejene ifbm. større byggearbejder. 

6. c Samtykke til udsendelse af adresseliste til medlemmer (Bülowsvej 19) 
Der er indkommet ønsker fra flere medlemmer til bestyrelsen om at foreningens adresseliste udsendes til for-
eningens medlemmerne for at fremme den interne kontakt i foreningen.  
Bestyrelsen undersøger hvad man må og ikke må, i åbne og lukkede fora jvf. GDPR-reglerne. Heri vil indgå ud-
sendelse af samtykke erklæringer til medlemmerne vedr. navne, adresser, tlf. numre, mail-adresser mv.  
6. d Besøg af en indbrudsekspert (Bülowsvej 7)  
Esben nr. 7 inviterede til møde med Nabohjælp og indbrudsekspert i Esbens have til foråret eller sommer.  
Invitationen blev godt modtaget. Der gives nærmere besked til næste generalforsamling i april 2021. 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelses suppleant:  
A Formand Kristian Geday, # 22 På valg  Modtager ikke genvalg 2 år  

B Bestyrelsesmedlem Peter Fjeldbye, # 48 På valg Modtager ikke genvalg  2 år 
C Bestyrelsesmedlem Anna Hallgren, # 72   På valg Modtager valg, alle poster  2 år  

D Bestyrelsesmedlem Sten Skafte, # 33 (2 år) På valg  Modtager ikke genvalg 1 år  

E Bestyrelsesmedlem Vibeke Gravlund, # 68  Ikke på valg    

F Kasserer Ulla Lundsmark, # 45  Ikke på valg   

G Revisor, 1 år, er på valg. På valg   1 år  

H Suppleant, 1 år, er på valg. På valg  1 år  

 
4 grundejere opstillede til valg på følgende poster, rangerende efter hhv. nuværende og nye kandidater:  
  Formand Bestyrelses 

medlem 2 år 
Bestyrelses 

medlem 1 år 
Aktiv Suppleant 

1 år 
Anna Hallgren  Bülowsvej 72 x x x x 
Preben Skovbjerg Bülowsvej 1 x x x x 
Anders Vesterdahl Bülowsvej 52  x x x 
Ege Heckmann Bülowsvej 60  x x x 
 
Formandskandidaternes præsentation: 
 
Preben Skovbjerg, Bülowsvej 1 
Preben har haft sommerhuset i 5 år og er nu fastboende på Bülowsvej 1. 
Preben er uddannet Journalist, var i 80-erne og 90-erne kommunikationschef i Andelsbanken og KMD. 
Skiftede branche og tog en læreruddannelse. 
Har gennem mange år arbejdet med de ældste elever på Skt. Josef Skole i Roskilde, 
Preben har været formand for Smørum Antenne Forening i 20 år. 

Preben oplyste at han savner klarhed, åbenhed og bedre information på foreningens hjemmeside, og han savner 
telefonnumre og ansigter på bestyrelsesmedlemmerne. Preben oplyste, at han ønsker at fremme kommunikati-
onen i Grundejerforeningen, og at hjemmesiden bliver opdateret og andre medier fremmes. Og ikke mindst at vi 
ved hvem hinanden er, og at vi kan få kontakt med hinanden. 
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Anna Hallgren, Bülowsvej 70  
61 år, Arkitekt, selvstændig med egen tegnestue siden 2012. 
Gift med Nils, Bülowsvej 70, har 2 børn Victor og Clara og labradoren Maggie. 
Kommet på Sj. Odde siden 1989, nyder fristedet i weekender og ferier hele året. 
 
Bestyrelsesmedlem, indtrådt i april 2020.  
Suppleant i Sejer Strande Grundejerforening i 2 valgperioder, 2018 – 2020.  
Bestyrelsesmedlem, medarbejdervalgt, Dissing + Weitling arkitektfirma, 1999 – 2010. 
Kendskab til og indsigt i bestyrelsesarbejdet i Sejer Strande via Nils,  
som er tidl. formand for Grundejerforeningen og Badebroen.  

Stiller op som kandidat til formandsposten med følgende begrundelse: 
At værne om vores meget særlige og helt fantastiske fristed på Sj. Odde. 
At udvikle de sociale værdier i respekt for hinanden og fællesskabet.  
At værne om de fysiske rammer med fokus på fri- og fællesarealerne. 
At fremme hjemmesiden og øge kontakten til medlemmerne baseret på åbenhed, transparens og tillid. 

Da vor grundejerforening er etableret i et sommerhusområde med målsætningen om at tilgodese medlemmer-
nes trivsel i sommerhuset, finder jeg - i al respekt - at formandsposten bør varetages af en sommerhusbeboer 
frem for en helårsbeboer, da mere end 90 % af grundejerne er landliggere. 
 
Anders Vesterdahl, Bülowsvej 52  
Anders fortalte at han og Tanja købte sommerhuset i 2015. De og deres 2 døtre Margrethe og Ingrid elsker ste-
det, naturen, roen og at familien bruger sommerhuset meget under Corona-perioden. 
Anders vil gerne støtte og bidrage til fællesskabet og medvirke til foreningens trivsel. 
Anders er komponist og musiker med eget firma, er formand for badebroen på 4. år, og synes det er super at 
mødes til opsætning og nedtagning af broen og ikke mindst møde med naboer. 

Ege Heckmann, Bülowsvej 60   
Ege kunne ikke deltage pga. en nylig hofteoperation, men havde sendt følgende, som blev oplæst: 
Mit navn er Ege Heckmann, jeg er 36 år og har købt sommerhuset på Bülowsvej 60 i foråret 2019. Jeg benytter 
sommerhuset meget ofte med min hustru Mette og vores lille datter Karla på nu 6 måneder.  
I mit daglige virke er jeg direktør i et mindre filmproduktionsselskab, som holder til på Frederiksberg i Køben-
havn. 
Jeg har omkring 6 års erfaring med at sidde i bestyrelser. På nuværende tidspunkt er jeg bestyrelsesformand i 
den andelsboligforening jeg bor i på Frederiksberg. Jeg holder meget af bestyrelsesarbejdet, da det giver en 
indsigt og forståelse for de mennesker man bor sammen med. Derfor vil jeg også sætte stor pris på at blive en 
del af bestyrelsen og tilbyde at yde mit til, at vi har de bedst mulige forhold at holde ferie under. Jeg fast mand i 
badebrosteamet.  

Valg til bestyrelsen: 
Dirigenten sørgede for uddeling af stemmesedler og udpegede Jesper Bahnson nr. 56 og Jorry Lohse nr. 30 til 
stemme optællingen. Anna fik 25 stemmer og Preben fik 9 stemmer.  
Anna indtræder nu som bestyrelsesformand for Grundejerforeningen i den kommende 2-årige periode. 

Valg til de 3 poster som hhv. bestyrelsesmedlem 2 år, bestyrelsesmedlem 1 år og aktiv suppleant 1 år. 
Anders fik 33 stemmer og indtræder som bestyrelsesmedlem i 2 år 
Ege fik 21 stemmer og indtræder som bestyrelsesmedlem i 1 år  
Preben indtræder som aktiv suppleant i 1 år. 

De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer  
  Formand Bestyrelses 

medlem 2 år 
Bestyrelses 

medlem 1 år 
Aktiv Suppleant 

1 år 
Anna Hallgren  Bülowsvej 72 x    
Anders Vesterdahl Bülowsvej 52  x   
Ege Heckmann Bülowsvej 60   x  
Preben Skovbjerg Bülowsvej 1    x 
 
Anna takkede for valget og glæder sig til at løse opgaverne med den øvrige bestyrelse.  
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8. Valg af revisor og revisorsuppleant i 1 år 
Bestyrelsen havde ikke forberedt nogen forslag til revisor. Kassereren fortalte at der ikke var meget arbejde i at 
være revisor i foreningen og at arbejdet reelt drejede sig om revision af 20-25 bilag over en 6 måneders periode. 
Preben fik tilbuddet men takkede nej tak.  

Susanne, Bülowsvej 50 tilbød sig som revisor med et smil og høstede stort bifald. 
Niels Jacob, Bülowsvej 17 tilbød sig som revisorsuppleant og mere bifald.  
 
9. Eventuelt  
Marianne, Bülowsvej 49, spurgte til om ikke det var muligt at få fældet de visne træer på fællesarealet. 

Nils nr. 70 oplyste, at på baggrund af sin viden som grundejer i foreningen i mere end 30 år, at det at fælde træ-
er på fællesarealet altid har mødt, og møder stadig, stor modstand blandt medlemmerne. 
Ikke mindst i forlængelse af oplevelsen af at Bülowsvej 55, som for nogle år siden uhæmmet fællede alle træer 
på fællesarealet ud for sin grund for at skaffe sig udsigt. Det blev et voldsomt ar og til stor irritation for rigtig 
mange medlemmer i foreningen. Det skal bemærkes, at han lod træerne fælde uanset om de var levende eller 
døde, og uanset at han og hans skovrydningsfolk midt i ugerningen blev gjort opmærksomme på at der var tale 
om et fællesareal og ikke nr. 55’s areal. Hertil kom at hans skovfolk og skovmaskiner beskadigede arealer ved 
diget og ødelagde fællesvejen til stranden, og at han ikke ville erstatte skaderne på denne, hvorfor alle andre 
grundejere måtte betale skaderne af fælleskassen. 

Der var ingen opbakning til forespørgslen, om det er muligt at få fældet de visne træer på fællesarealet. Hoved-
parten af medlemmerne ønsker fortsat at bevare fællesarealet med beplantning, som var en forudsætningen 
ved foreningens dannelse og disse medlemmer ønsker ikke at fællesområdet skifter karakter fra et beplantet 
naturområde til et åbent areal, der eksponerer sommerhusene langs kysten, uanset om træerne er levende eller 
døde træer. 

Det ønskes at det beplantede fællesareal respekteres og at træer og buske, levende som visne bevares, da de 
har en beskyttende funktion som læ-danner for udeophold, træer og buskes vækstmuligheder og giver mulighed 
for liv for fugle og insekter. Det har taget mange år for vegetationen at komme hertil. Det var ærgerligt at an-
lægningen af Diget og stormen Bodil fik revet mange store træer omkuld, bl.a. ud for Bülowsvej 66 - 72 hvor der 
tidligere var skov og i dag er næsten helt ryddet for træer.  

Ejeren af Bülowsvej 66, et nyopført sommerhus, har flere gange beskåret strandroserne på fællesarealet søverts 
Diget. Senest blev han, af flere personer, bedt om at stoppe arbejdet mens det pågik, men svarede at ”Det var 
der ingen der skulle blande sig – han gjorde som det passer ham”. Bestyrelsen vil følge op herpå. 
Birgith, nr. 2 er generet af at der ligger afmærkningssten i rabatten ved Bülowsvej / Gnibenvej, som generer 
grundejeren ved græsslåningen. Esben beklagede at han ikke havde fået dem malet, som han plejer.   
Stenene kan være en reminiscens fra tidligere tider, hvor der lå sten ved næsten alle grundejerforeningens vej-
sving. Bestyrelsen ser på spørgsmålet, og om stenene i det hele taget bør ligger der.  

Esben nr. 7 – ”vidste ikke helt hvornår og hvordan han skulle udtrykke sin frustration over hvordan den Ekstra 
Ordinære Generalforsamling på stranden i sommeren 2019 egentlig var foregået, hvor mange der havde delta-
get, og om det var gået efter reglerne.  

Referatet angiver ikke hvor mange grundejere der deltog til mødet. Referenten er efterfølgende spurgt til her-
om, men husker ikke hvor mange medlemmer der deltog, men husker at der ikke var mange på stranden. 
 
Nils nr. 70 udtrykte utilfredshed med at der på den Ekstra Ordinære Generalforsamling på stranden er foretaget 
vedtægtsændringer som modarbejder foreningens grundlæggende demokratiske principper og processer om 
synlighed og åbenhed på trods af at det blev påtalt ved den tidligere bestyrelses første fremlæggelse af deres 
ønsker til vedtægtsændringer på den ordinære Generalforsamling. Den nye bestyrelse vil se på sagen. 
Niels Jacob, Bülowsvej 17, fortalte at han er relativ ny grundejer og at han som skolelærer er vant til at man præ-
senterede sig. Det blev taget vel imod. Herefter gik præsentationsrunden på lystig vis. 

 
Anna takkede for en god mødeledelse, konstruktiv generalforsamling og ønskede alle en god søndag. 
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Referatet underskrives jf. vedtægterne af Dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer  
 
(De understående personer har underskrevet. Den underskrevne version er udsendt til medlemmerne pr. mail)  
 
 
…………………………………………………………………... 
Dirigent – Ivar Green-Poulsen  
 
 
 
…………………………………………………………………….. 
Bestyrelsesformand – Anna Hallgren  
 
 
 
………………………………………………………................ 
Kasserer – Ulla Lundsmark  
 
 
 
…………………………………………………...................... 
Bestyrelsesmedlem – Vibeke Graulund  
 
 
 
………………………………………………………................. 
Bestyrelsesmedlem – Anders Singh Vesterdahl 
  
 
 
 
 
 
 
 

 


