
Referat fra 
GENERALFORSAMLING 2009

I Grundejerforeningen Skovgårde

Søndag den 28. juni 2009 kl. 13 på Gammel Estrup
i restauranten ”Den Gamle Stald”.

Formand Jørn Anneberg bød velkommen.

Der var 39 deltagere til generalforsamlingen, 

1.  Valg af dirigent og stemmetællere

Dirigent Jørgen Knudsen blev valgt uden modkandidat.
Stemmetællere Margit og Henny blev valgt uden modkandidater.

2. Beretning

Formand Jørn Anneberg aflagde følgende beretning:

Beretning for 2008 – 2009 

Opfølgning fra sidste generalforsamling.
Vi havde et indlæg om træfældning, som vi har haft oppe på bestyrelsesmøder. Vi har 
lagt tlf. nr. på vores hjemmeside for i kan ringe til os. Når vi får henvendelse fra 
grundejerne, kontakter vi en eller flere skoventreprenører, for at få den billigste pris, 
men vi har ingen henvendelser fået. Skilt med kort over området kan vi ikke 
genopstille af 2 grunde, 1. Afstanden fra fortidsminder skal være 300 m og der er kun 
209 m, 2. det gamle skilt er kørt på genbrugspladsen.
Vilde katte og kattens værn, har vi valgt ikke at gøre noget ved da det nemt kan 
komme til at koste 10.000 kr. og vi mener ikke at problemet er så stort, at vi skal 
bruge så mange penge til det (det er halvdelen af kontingentet).
Trafikhæmmende foranstaltninger er ikke så nem en opgave, man skal sende en 
ansøgning til kommunen, som så skal behandle sagen, de sender den videre til 
politiet, som skal godkende det, og der skal væsentlige grunde til for at få tilladelse.

Årets gang.
Bestyrelsen har holdt 3 møder i det forløbne år, og har ikke haft mere end 2-3 
henvendelser fra medlemmerne, derfor har vi har valgt at tro, det er fordi der ikke er 
de store problemer. Vi har alligevel arbejdet på flere opgaver, især med Norddjurs 
kommune, først stien til trappen ved Skipperholmen som de lovede at planere og så 
græs. Det har de også gjort men planeringen er ikke for god, og de kørte mod 



gelænderet på trappen så det knækkede af. Vi har forsøgt at få kommunen til at slå 
græs på stien, men det vil de ikke, vi har fået dem til at slå græsset på stien til den 
offentlige trappe ved Daugårdsvej. Vedligeholdelse af Daugårdsvej påhviler 
grundejerforeningen da det er en privat fællesvej.
Kommunen opstiller affaldsstativer på stranden i uge 27 – 33 hvilket er en 
begyndelse vi vil arbejde på at de skal være der fra påske til september. 
Toilettet ved det blå flag har jeg rykket for at få lavet, men kan ikke få noget svar fra 
kommunen.

Det er besluttet at der skal kloakeres i området og vi har fået oplyst at det bliver i 
2012, kloakering af en sommerhusgrund koster (2008 pris) 30.441,00 kr. incl. moms.
Hertil kommer udgifter inde på egen grund, i forbindelse med tilslutning ved skel.

Grundejerforeningen har nu overtaget marken ved Strandfogedvej og vi har bestilt 
klipning af græsset og vil herefter få arealet planeret så det kan klippes med en 
almindelig havetraktor. Hvad skal vi bruge marken til? forslag modtages gerne,
vi kan måske holde Sct. Hans fest i telt og med spisning og dans, og eventuel holde 
generalforsamling om eftermiddagen.

Grundejerforeningen har fået ny hjemmeside. Vi kunne ikke fortsætte med den gamle 
som kørte i forbindelse med Hans Jørgens firma. De skulde have ny hjemmeside og 
en ny leverandør, så vi kunne ikke være med mere.

Vi har stadig nogle høje træer i området, som tager udsigten fra mange sommerhuse,
og vi opfordrer til at man kontakter grundejerforeningen, så er vi behjælpelige med at 
finde den billigste pris for fældning og oprydning, hvis man ikke selv kan udføre 
arbejdet. Der er også flere grundejere hvis træer og buske vokser ud over vejene til 
gene for trafikken.

Vedligeholdelse.
Vi har planlagt den årlige vejvedligeholdelse som vi plejer, vi har forsøgt med 
granitmel på Dalgårdsvej for at mindske støvet, stien ved Hybenvej vil vi plane
med muld og så græs og stien ved Slåenvej skal have et eftersyn. På forstranden hen 
mod borgen kommer en masse træer som vi skal have rykket op og se på 
begrænsning af hyben med mere.
Vi vil gerne at de grundejere som bor op til vore stier er behjælpelige med 
græsslåning og anden vedligeholdelse, eller kontakt bestyrelsen hvis der er noget der 
skal laves, for vi kommer ikke så tit på alle stier og veje.

Formandens beretning godkendt ved håndsoprækning.



3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Kasserer Inger Steensgaard Pedersen aflagde det reviderede regnskab, som var udsendt til 
alle medlemmer sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. 
Regnskabet var godkendt og underskrevet af revisor Margit Rasmussen den 8. januar og af 
revisor Poul Erik Andersen den 11. januar 2009.
Der var en kassebeholdning på 26.192,28 kr. pr. 31. december 2008 trods store udgifter til 
vedligeholdelse af veje og forstrand og etablering af ny trappe ved Skipperholmen (hertil var 
også blandt medlemmerne indsamlet en stor del af udgiften ).
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for året 2010.

Kasserer Inger Steensgaard Pedersen foreslog på bestyrelsens vegne, at det blev uændret 
kontingent for 2010 med 

• 70 kr. i kontingent til Grundejerforeningen Skovgårde og 
• 150 kr. i bidrag til vedligeholdelse af veje og forstrand, i alt 220 kr.

Kontingentet blev godkendt.

5. Indkomne forslag

Der er kommet et brev fra Tove og Villy Sørensen Gyvelvej 6.
De foreslår at grundejerforeningen kontakter kommunen, for at få lavet en cykelsti til 
Fjellerup, eventuelt kontakte grundejerforeningen Nordvang, for at få dem til at støtte op om 
sagen.
Bestyrelsen ser på sagen.

6. Valg af:

2 bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Inger Steensgaard Pedersen og Henning Bjarnskov

Der var genvalg til begge uden modkandidater.

• Valg af suppleant til bestyrelsen
• Dan Baggins
• Valg af revisor for 1 år

Genvalg til revisor blev Margit Rasmussen.

• Valg af revisorsuppleant
Anita Pedersen



7.  Eventuelt

Følgende emner blev drøftet her og under mødet:
• Nyt grønt vejskilt opstilles et andet sted evt. ved den nye trappe (Ole).
• Dårlig offentligt toilet ved det blå flag.
• Toni Johansen, Rødkløvervej – hvad med kloakering, svar: planlægningen ligger på

kommunens hjemmeside.
• Fruensgård, spørger Skov- og naturstyrelsen om regler vedr. ændringer og brug af

den fælles mark.
Margit: Johannes har ændret den mange gange – små træer skyder op og fjernes.

• Steen Møller Berberisvej som er nabo til marken vil hjælpe med græsslåning.
• Ole, landmåler har sat pinde op på grunden? Det er entreprenøren der har afmærket

store sten.
• Inger P. Skipperholmen er 6 m bred helt ned til trappen.
• Tove og Villy Sørensen Slåenvej, Få et samarbejde med grundejerforeningen 

Nordvang, om kontakt til kommunen for at få lavet cykelsti til Fjellerup.
• Berit Fuglsø, 14 husejere fra Poppelvej ønsker mere havudsigt, men bestyrelsen gør

ingen ting, så vi kan fælde alle store træer på Nordvangsvej.
• Lav en synlig vejvedligeholdelsesplan på nettet med tid og sted?
• Svend Erik Gyvelvej, sti til Fjellerup findes ved campingpladsen, kyst sti iflg. 

turistkort skal kommunen vedligeholde denne?
• Cykelsti spæret ved F D M camping?
• Svinget 18, Kommunen har fældet træer på skrænten ved Svinget, så nu er der 

havudsigt.
• Send et referat ud til dem med høje træer? bestyrelsen vil sende noget ud.
• Berberisvej er ikke interesseret i meget ”trafik” på fælles grund.
• Anitta, bestyrelsen burde kontakte Nordvangsvej om deres høje træer ved 

Daugårdsvej.
• Ole, Fælles møde omkring fælles aktiviteter på forstranden.

Mødedeltager var positive og første opgave f. eks. Bjørneklo.
• Ole er alene omkring vedligeholdelse og foreslog samling om opgaverne,
• Ole lavede trappen ved St. Hans bålstedet.
• Anitta, nogle vil hellere betale sig fra dette.
• Fuglekvarteret hygger sig med vejvedligeholdelse og lignende og så kun 50 kr. om året.

Kan vi ikke gøre det samme?
• Inger P.: vedligeholdelse af Johanneses agerjord påhviler efter hans død os nu, da det 

står i skødet, som grundejerforeningen har. Roser Ole for hans store arbejde.
• Forslag om kontaktperson pr. vej?
• Ole, ny trappe er ikke til hundepoter, evt. en plade på den ene side af trappen.
• Søren Hornbæk er kontaktperson for træfældning.

Bestyrelsen lover at tage fat på de mange emner og forslag og melde tilbage til næste års 
generalforsamling.
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