
Referat fra generalforsamling 2011

Grundejerforeningen Skovgårde
Lørdag d. 25.06.2011 i teltet Strandfogedvej Skovgårde

36 personer deltog

1.  Valg af dirigent og stemmetællere.

               Kaj V. Pedersen som dirigent – Margit og Henny som stemmetællere

               Generalforsamlingen konstateret lovlig varslet.

2.  Formanden aflagde sin beretning .

3. Beretning for 2010 – 2011 
Der er jo ikke noget der skal følges op på fra sidste generalforsamling.
På vores første bestyrelsesmøde havde vi evaluering på vores generalforsamling og
4. Sct. Hans i teltet. Vi kunne se at det ikke er den billigste måde at holde det på, så vi
måtte finde en måde så vi kunne tjene lidt ekstra til teltleje.
Det blev så medlemsbladet, så kunne vi få samling på det som vi sender ud og få 
annonceindtægter. (Overskuddet dækker teltlejen i år) Så det giver en bedre regnskab
i år. Hvis der er nogen der har billeder eller tekst til bladet modtager vi gerne.
Er der nogen der vil tegne annonce, er de også velkommen.

Næste nummer af bladet laves i november måned,så deadline er 15. november. 
Vi må igen konstatere at der har været en del indbrud, derfor vil jeg opfordre alle til at 
holde øje med mistænkelige biler og mennesker. Noter bilnumre og underret politiet for
de vil gerne have disse oplysninger, da det kan hjælpe dem i opklaringen, hvis den 
samme bil er set i flere sommerhusområder.
Se også efter naboens hus hvis i er her ude, især uden for sæsonen, og giv hinanden 
telefonnumre så i kan ringe sammen hvis der er noget
.
Vi har haft to arbejdsdage hvor vi har renoveret stier ved Hybenvej og Slåenvej, sat 
hundeplader på trappen, fartdæmper på Dalgårdsvej, malet bænke og rækværk, 
beskåret træer og strandrensning, bestyrelsen takker for det store fremmøde til 
opgaverne, hvor vi havde hyggelige dage.

Vi kan også se at beboerne er gode til at hjælpe med at slå græs og klippe buske på 
stierne, men vi vil også gerne at grundejerne klipper buske og andre vækster ud mod 
vejene hvor de bor, Der er mange steder hvor grene hænger ud over vejen og ridser 
bilerne, og skraldebilerne har også problemer nogle steder.



Ja og nu vi er ved det så se på om i har høje træer, som tager udsynet eller skygger or
naboer og bagved liggende huse.
Jeg er blevet ringet op af en beboer i Hegedal som havde skrevet et læserbrev i 
lokalavisen, hvor han opfordrer kommunen til at lave cykelsti til Fjellerup.
Han mener at når man har 5,3 mil. til en cykelsti fra Fjellerup til Djurs Sommerland så
må de også kunne finde penge til cykelsti her. Vi laver en opfølgning til kommunen igen 
og event. læserbrev.

Den blev godkendt.

Spørgsmål til beretningen. Gl. sti til Fjellerup kan den ikke genåbnes? Nej- ikke 
umiddelbart grundet kyststrækningen.

Erika tilbød at hun gerne ville holde øje med husene i grundejerforeningen da hun 
bor fast herude. Hun tager gerne imod tlf. nr. m.v. 

4 Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

Regnskab godkendt. Inger S. vil gerne have tlf. nr./e mail adresser fra 
medlemmerne, så hun kan give politiet de rigtige oplysninger ved eventuelle 
indbrud og lignende.

      Fastsættelse af kontingent for året 2012.

Forslag fra bestyrelsen : Kontingent i  2012 kr. 100,00 veje 150,00. Blev godkendt 

5. Indkomne forslag.  Ingen. Jørn fortalte at kommunen retter vore veje 3-4 gange 
om året iflg. aftale.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer . Genvalg til Inger S. Pedersen og Henning 
Bjarnskov.

Valg af suppleant til bestyrelsen. Dan Baggings genvalgt

Valg af revisor for 1 år. Margit blev gen valgt. Erika Kock ny valg.

Valg af revisorsuppleant. Ulla Jacobsen afløser Anita Andersen

7. Eventuelt.  Kloakering bliver dette i år? Nej muligvis 2013-2014

Blå flag mangler der er opsat hvidt flag?   Kommunen har ikke råd. Blå flag koster 
15.000,00 kr. pr. stk. pengene bruges til diverse vandprøver m.v. Der er kun afsat 
150.000,00kr. så derfor kun 10 blå flag i Norddjurs. Vi må håbe at vi får til næste år.

Henny roser dette gode arbejde der er lavet i grundejerforeningen.



Inge Mikkelsen spørger om der ikke kommer cikaner på Fyrrevej, som på 
Dalgårdsvej, da dette også er den mest brugte vej på sydsiden af 
grundejerforeningens område. Jørn svare at vi først afventer resultatet af 
Dalgårdsvejens etablering. Der er mange flere huse i dette område som bruger 
vejen.

Vedr. tom grund på rønnevej. Vildt voksende grund til besvær for trafik! Kan vi ikke 
gøre noget?

Kan kummerne på Dalgårdsvej ikke plantes ens til?

Kan vi ikke få et nyt vejkort op ved offl. Parkeringsplads?

Sidste afleverings dag for brænde til sct.hans bålet skal tilpasses med traktor 
flytning.

Gyvelbakken havde problemer med vejafretningen, så indkørslen til et par grunde 
var alt for høje grundet afskrabning af vejene og der blev ikke en efterfølgende 
opfyldning.  

Rygetelt udenfor vort telt til næste år. (kræmmertelt?)

Findes der en samlet plan fra kommunen om kloakeringen i vort område?  

Reff.

Preben Degnbol

Dirigent 

 Kaj V. Pedersen
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