Grundejerforeningen Strandhaven

27.10.2014

Referat
Møde:

Generalforsamling

Dato:

21.10.2014

Sted:

Espergærde Amatørscenes lokaler, Jarlens Grund, 3060 Espergærde

Deltagere:

Nr. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19

Referent:

Mikkel Dreyer

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent og referent
Birger (nr. 8) blev valgt som dirigent og Mikkel (nr. 16) som referent.

2.

Formandens beretning
Formandens (Mikkel nr. 16) beretning blev godkendt. Det blev tilføjet at der er kommet én
ny beboer i grundejerforeningen, Lærke i nr 5. Velkommen til hende. Desuden blev det
nævnt at et nyt selskab under grundejerforeningen er stiftet: ” Selskabet Sild & Snaps”.

3.

Det reviderede regnskab
Regnskabet blev fremlagt (af Kurt nr. 6) og godkendt.

4.

Indkomne forslag

A)

Brug af fællesarealer, ved Grethe (nr 11)
Grethe gav udtryk for, at hun fandt det utilfredsstillende at en trailer parkeres tæt på
hendes husgavl, og ønskede desuden en principiel drøftelse af, hvordan vi skal forholde os
til, at udefrakommende gør brug af strandgrunden.
For så vidt angående trailer, ejes den af Freddy (nr. 7) men må bruges af alle. Der var
enighed om, at den kan parkeres bag redskabskuret uden at være til gene for nogen.
Strandgrunden skal tåle at udefrakommende færdes ved vandet i dagtimerne. Der har
været få episoder, hvor fremmede ikke har ryddet op efter sig. Dette hører dog til
sjældenhederne.
Der var enighed om, at såfremt gæster ikke generer og i øvrigt tager hensyn til beboere,
skal færdsel tillades. Hvis gæster udefra er til gene, kan man venligt og bestemt bede dem
forlade stranden.

B)

Plantning af nye træer, ved bestyrelsen
Baggrund, se bilag 3.
Men hensyn til træer som skal plantes på fællesarealerne er det vigtigt at højde,
blomstring og årlig fremtoning vurderes. På havevandringen blev følgende træer foreslået:

Korea-Kornel (8 m høj), Duetræ (12 m høj), Lindetræ (25 m høj), Platan (35 m høj),
Discovery æbletræ (6 m høj).
Lise (nr. 4) omtalte, at der tidligere har eksisteret et haveudvalg bestående af
interesserede havefolk. Der blev nedsat et udvalg bestående af Lise, Henning og Steen.
Dette udvalg skal undersøge egnede træer ud fra de nævnte kriterier og præsentere det
for bestyrelsen. Udvalget kan søge rådgivning udefra, men udgifter skal godkendes af
bestyrelsen inden.
5.

Forslag til budget (bilag 6)
Kurt (nr. 6) fremlagde forslag til budget, som blev godkendt.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Mikkel (nr. 16) var på valg og blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

7.

Valg af bestyrelsessuppleanter
Ole (nr. 2) var på valg og blev genvalgt som bestyrelsessuppleant. Eva stillede også op og
blev valgt til bestyrelsessuppleant. Tak til Kirsten for hendes indsats i bestyrelsen.

8.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Lise (nr. 4) blev valgt som revisor. Conny (nr. 17) blev valgt som revisorsuppleant.

9.

Eventuelt

•

Grethe (nr. 11) foreslog, at der fremadrettet kunne printes nogle eksemplarer af
dagsordenen til generalforsamlingen til de, der ikke har mulighed for at printe selv.

•

Birgith (nr. 13) gjorde opmærksom på, at de har opdaget en rotte. Der er nu lagt gift
ud. Rotter kommer fra tid til anden, og det er vigtigt at den enkelte grundejer straks
tilkalder rottefængeren.

•

Mikkel (nr. 16) spurgte forsamlingen, om der var interesse for førstehjælpskursus som
der tidligere er orienteret om. Seks meldte deres interesse. Mikkel vil herefter
undersøge mulighederne for at arrangere et kursus. Andre som alligevel gerne vil
deltage i sådan et kursus bedes melde sig snarest.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Espergærde, 28. oktober 2014
Bestyrelsen:
Mikkel Dreyer
Dirigent:
Birger Mortensen
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Birger Mortensen

