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REFERAT AF GENERALFORSAMLING 

 
 

LØRDAG DEN 24. JUNI 2007 
 
 

  DAGSORDEN 
 
 1.   Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Beretning 
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
 4. Fastsættelse af kontingent for året 2008 
 5. Indkomne forslag 
 6. Ændringer af vedtægter – se vedlagte 

7.  Valg af: 
  Formand – på valg er Hans Jørgen Jensen 

       2 bestyrelsesmedlemmer: 
   på valg er Erika Koch og Inger S. Pedersen 

        Valg af suppleant til bestyrelsen 
        Valg af revisor for 1 år 

       Valg af  revisorsuppleant 
8. Bredbånd til Skovgårde? 
9. Eventuelt 

   
Ad 1)  
Poul Erik Anderson blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen 
var lovligt indkaldt. 
 
ad 2) 
Hans Jørgen Jensen gennemgik bestyrelsens beretning. 
 
BESTYRELSEN 
Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder og løbende været i kontakt pr. mail. 
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BIBELCAMPINGEN 
Grundejerforeningen aftale sidste år med Bibelcampingen, at der blev opstillet 
nogle trafikhæmmende foranstaltninger på Dalgårdsvej, så at bilerne ville blive 
nødt til at sænke farten. Grundejerne på Dalgårdsvej blev informeret om 
foranstaltningen, der efterfølgende blev opstillet og fjernet efter Bibelcampingen. 
Jeg tror ordningen fungerede, og håber, at den kan blive opstillet igen i år. 
 
Som nævnt på sidste års generalforsamling har vi haft en advokat til at undersøge, 
om den servitut hvori der bl.a. står, at området ikke må bruges til camping m.v., 
kan gøres gældende. Gennem vores advokat fandt vi ud af, at servitutten ikke var 
blevet tinglyst på de arealer, hvor bibelcampingen foregår. Landindspektøren 
oplyser i juli 2005, at han har lavet en fejl, og servitutten bliver efterfølgende i 
september måned 2005 indført og tinglyst. Herefter retter vi gennem vores advokat 
henvendelse til Bibelcampingen om, at servitutten nu gælder, og at ejendommen 
ikke må benyttes til camping. I februar måned 2006 svarer Bibelcampingens 
advokat, at han er uenig, idet campingreglementet definerer campingpladser som 
arealer, der erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end 6 uger årligt. 
Desuden retter han henvendelse til Retten om, at det aldrig har været stifternes 
mening, at servitutten har skullet indføres. I marts 2006 skriver Bibelcampingens 
advokat bl.a. at bestemmelsen om, at ændre servitutten i Tingbogen ”ifølge 
retspraksis alene finder anvendelse ved fejl, som skyldes tinglysningsmyndighedens 
egne forhold. Den finder således ikke anvendelse ved fejl begået af parterne i 
sagen”. 
 
Vores advokat har netop sendt os et brev, hvori han nævner en tilsvarende sag, 
hvor tinglysningen blev ændret. Bestyrelsen vil i nærmeste fremtid afgøre om 
sagen skal føres videre evt. til landsretten. 
 
TRAPPE VED SKIPPERHOLMEN 
I løbet af september fik vi undersøgt, hvad en ny trappe kostede og vi udsendte de 
første breve om støtte til trappen. Det gik lidt trægt i starten, men en større 
indbetaling satte mere gang i indsamlingen. Samtidig blev en række virksomheder 
og fonde spurgt om de ville støtte trappen. Desværre sagde Tuborgfonden og 
Sparekassen Kronjylland nej, men vi vil kunne få 10.000 kr. fra Tips og Lotto 
midlerne. Ingen af de lokale ejendomsmæglere har svaret på min anmodning om 
støtte. 
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Her i foråret har vi foreslået beboerne omkring bl.a. Berberisvej, der ejer en privat 
trappe, at grundejerforeningen lavede en ny og bedre trappe, som alle ville kunne 
benytte ved at give tilladelse til at en sti blev ført fra stien ved Skipperholmen og 
hen over grundejernes fælles jord til en helt ny trappe. Fordelen ville bl.a. være 
trappen ikke skulle være så lang, og derfor også billigere. Desværre ville ikke alle 
grundejerne på Berberisvej være med, og dermed kan foreslaget ikke 
gennemføres. 
 
I dag har vi næsten nået de 60.000 kr, som var målet. Desværre ødelagde en 
stomflod i november måned både fundamentet til trappen, og vandet fjernede et 
stort stykke af skrænten. Vi vurderer, at der endnu mangler 15.000 kr., der bl.a. 
skal bruges til en beton, der kan tåle saltvand.  
 
Vi har endnu engang spurgt om Norddjurs Kommune ville hjælpe. Desværre har 
Norddjurs kommune atter engang afvist at hjælpe med trappen. Der er heller ikke 
de store kommunale initiativer i forhold til den generelle kystsikring, men 
kommunen har så sent som i maj måned lovet at reetablere trappen ved det Blå 
flag. 
 
Det er bestyrelsens indstilling, at vi skal bruge af grundejerforeningens formue og 
snarest igangsætte arbejdet med fundamentet. 
 
BLÅ FLAG 
Dvs. det tidligere Blå Flag, som Skovgårde strand desværre har mistet. Den 
officielle forklaring er sidste sommers ekstreme vejrforhold, hvor den tørre og 
varme sommer blev afløst af voldsomme regnskyl i slutningen af sæsonen. Det har 
påvirket mange badevandsmålinger. 
 
BEPLANTNINGEN 
Et af de store diskussionspunkter på sidste års generalforsamling var om vi skulle 
og kunne indføre fælles regler for beplantningen. Konklusionen var det ikke vil 
kunne lade sig gøre: Dels er der nogle, der ikke er medlem af grundejerforeningen. 
Og dels kan vi ikke gøre noget ved træer og buske inde på grundene. Så alle 
løsninger skal være frivillige og bygge på, at det er i alles interesse at sørge for den 
smukke udsigt. Som vi skal snakke om senere er det bestyrelsens forslag, at vi i de 
nye vedtægter opfordrer alle til at løse problemerne med for høje træer og buske. 
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FORSTRANDEN 
Vi er gået i gang med at rydde høje træer og buske på forstranden. Jeg vil gerne 
takke Ole Larsen for en stor indsats, og der vil snart komme en vogn og en traktor 
til at færdiggøre arbejdet. I løbet af kort tid vil også de trapper, der skyllede væk 
ved stormfloden være genetableret.  
 
VEJENE 
Den lange vinter, perioder med meget regn og mere trafik gør slidet på vejene 
større. Vi fordoblede på sidste års generalforsamling beløbet, der skal betales til 
vedligeholdelse af veje og stier, så vejene har i år fået en ekstra stor omgang. Vi 
kan stadigvæk ikke komme til alle veje, men næste gang tager vi også nogle af de 
mindre veje. 
 
En del har kontaktet mig og gjort opmærksom på vejproblemer. Bl.a. at vi skal 
gøre opmærksom på, at der ikke må komme grene og græs i hullerne. Man er i 
stedet for velkommen til at hente noget af det sand, der ligger på 
parkeringspladsen. Sandet må selvfølgelig kun bruges til vejfyld. 
 
GRENINDSAMLINGSORDNING 
Norddjurs kommunen arbejder med at indføre en obligatorisk indsamlingsordning 
for grenafklip/ affald. Indsamlingen skal iflg. forslaget foregå 2 gange om året. 
Ordningen forventes at komme til at koste 240 kr. + moms pr. år. 
 
Begrundelsen for ordningen er bl.a. 

- undgå ophobning af brandfarligt kvas i stakke på grunden eller i skel 
 
Jeg kunne tilføje: 
 - undgå grenaffald/ kvas i skoven ved Borgen og på parkeringspladsen 
 
HEVRING 
Nogle grundejere har opfordret Grundejerforeningen til at protestere imod en evt. 
udvidelse af aktiviteterne / støjen fra Hevringlejren. Jeg har inden kommunal 
bestyrelsesmødet i Norddjurs Kommune skrevet til borgmesteren om at fastholde 
at lejren nedlægges. 
 
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 
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Ad 3) 
Kasseren gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 
 
Ad 4) 
Det blev besluttet, at kontingentet til grundejerforeningen i 2008 uændret vil være 
på kr. 70,-. Og vejbidraget vil fortsat være kr. 150,-. 
 
Ad 5) 
- Et medlem foreslår, at der bliver ”opfordret til fælles strandrensningsdag, det er 
af afgørende betydning at der bliver etableret et forum for udvikling af ansvarlighed 
for området og for hinanden. Der er så mange tilkendegivelser fra folk i området på 
alt det som mangler, men det er åbenbart vanskeligt at koordinere indsatsen. Eks. 
mangler der hjælp til maling af borde/bænke, fjernet udgået gyvel og selvsåede 
træer, samt genetableret adgangsforholdene til stranden ved bl.a. vendepladsen”. 
Der var på generalforsamlingen p.t. ikke stemning for at genindføre den årlige 
strandrensningsdag. Det er bedre at få mere professionelle firmaer med de rette 
maskiner til at lave det nødvendige arbejde på bl.a. forstranden. Men der blev 
udtrykt en stor tak til alle, der vil gøre en frivillig indsats og til særlige formål kan 
der naturligvis fortsat etableres arbejdsdage.  
 
- Et medlem er kommet med en meget ”kraftig opfordring til, at der etableres 
affaldsstativer med NETAFSKÆRMNING, der er stadig nogle steder, hvor affaldet 
ligger spredt ud over området. Det er ikke bare forbandet ulækkert, men tiltrækker 
også uønsket fauna. Det skulle nødig udvikle sig til en foderplads for ræve, mår og 
rotter.  
Når nu vi er ved affaldet, så er der et hængeparti omkring udlejehusene: Det affald 
som bliver stillet ved siden af stativet i ikke "købte poser", men almindelige sorte 
sække, bliver ikke fjernet af renovationen. Det kan ikke være meningen at det er 
fastliggere, som er nød til at fordele aff. i andres poser for at opretholde en 
nogenlunde standard i området”.  
Generalforsamlingen besluttede at rette en henvendelse til Reno Djurs, der står for 
den daglige renovation. Vi vil bede dem om, at alle får affaldsstativer med 
netafskærmning. Vi vil desuden bede dem om at tage kontakt med grundejere, der 
altid har overfyldte skraldeposer m.v. 
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Ad 6) 
Formanden gennemgik forslaget til ændringer. Poul Erik Andersen foreslog, at 
grundejerforeningen kun er for ejere i sommerhusområdet Skovgårde. Det blev 
rettet i udkastet. Forslaget til ændringer blev vedtaget. 
 
Ad 7) 
Til formand blev valgt Hans Jørgen Jensen 
Til bestyrelsen blev valgt: Inger S. Pedersen og Henning Bjarnskov 
Suppleant  til bestyrelsen: Ivar Daugaard Sørensen og Hanne Bjørnskov 
Revisor for 1 år: Margit Rasmussen  
Revisorsuppleant: Karen Hoffmann 
 
Ad 7) 
Bestyrelsen havde undersøgt, om det kan lade sig gøre at etablere en fælles 
ordning, så alle kan få trådløst internet adgang. Desværre er der p.t. ikke nogle 
brugbare løsninger. Om et par år forventer ELRO at kunne levere en løsning. 
Interesserede kan i øvrigt gøre opmærksom på deres ønsker på ELROs 
hjemmeside. 
 
Ad 8) 
Der var en diskussion om opstilling af trafik-hæmmende foranstaltninger. Det blev 
besluttet, at ingen private grundejere selv må opstille skilte eller lave ”bump eller 
lignende”. Hvis der skal opstilles sådanne foranstaltninger skal de på forhånd 
godkendes af grundejerforeningen bestyrelsen. Det blev bl.a. begrundet med at for 
mange af sådanne foranstaltninger skæmmer i området. Bestyrelsen skal sende et 
brev til de grundejere, hvor der er problemer, og bede dem om at fjerne de 
opstillede skilte, bump og blomsterkummer. 
 
Der blev efterlyst affaldsstativer ved stranden. Det bør være Norddjurs kommune, 
der opsætter stativer til alle de udefra kommende badegæster, i stedet for at  
de fastboende skal samle op efter dem. 
 
 
Det blev besluttet, at bestyrelsen skulle kontakte Bibelcampingen for reelle 
forhandlinger om vilkårene for Bibelcampingen inden at vi evt. går videre med en 
restsag. 
 
Det blev vedtaget at Bibelcampingen igen i år skal opsætte hastighedsdæmpende 
foranstaltninger.  
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Det blev besluttet, at at vores veje ikke må fyldes med grene og græs. Hvis der er 
huller i vejene, der ønskes fyldt op, så skal det sand, der er på parkeringspladsen 
bruges. Det er gratis at hente sand, når det skal bruges i vejene. Bestyrelsen skal 
sende et brev til de grundejere, hvor der er problemer med forkert vejfyld. 
 
 
 
 
Et medlem foreslå, at der fastsat et maximum beløb for hvad bestyrelsen må 
bruge. Det blev besluttet, at der ikke skal stå et konkret beløb i vedtægterne. 
Bestyrelsen skal overveje at komme med et forslag til næste års generalforsamling. 
 
Der mangler på Havbakkevej et skilt, der viser ned til stranden. 
 
 
 
Referat ved 
Preben Degnbøl og Hans Jørgen Jensen 
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