
   

Referat af  generalforsamling

LØRDAG DEN 11. JUN I 2005 PÅ AUNING KRO

  DAGSORDEN

 1.    Valg af  dirigent og stemmetællere
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af  det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af  kontingent for året 2006
              -    bestyrelsen foreslår, at vejbidrag hæves til 70 kr. fra 2006
 5. Indkomne forslag
                   - forslag om ændring af  vedtægter 

6. Valg af:
Kasserer- Margit Rasmussen (modtager ikke genvalg)

 1 bestyrelsesmedlem - på valg er Anita Andersen (modtager 
 ikke genvalg) 

  Valg af  suppleant  til bestyrelsen - på valg er Erika Koch              
                   Valg af  revisor for 1 år – på valg er Knud Erik Christiansen
        Valg af   revisorsuppleant – Bjarne Dalum
 7. Eventuelt
  

ad 1)
Poul Erik Anderson blev valgt som dirigent og konstaterede at generealforsamlingen var 
lovligt indkaldt. Desværre var bilagene til pkt. 5 om forslag til vedtægtsændringer ikke 
blevet sendt ud med indkaldelsen, men har kunnet downloades fra grundejerforeningens 
hjemmeside.

ad 2)
Hans Jørgen Jensen  gennemgik bestyrelsens beretning.
Den årlige strandrensningdag vil i år blive gennemført samme dag som der er Skt. Hans bål 
på stranden. Han gennemgik de forskellige arbejdsopgaver.

Der er kommet en ny fl ot trappe for enden af  Daugårdsvej efter at Grundejerforeningen og 
grundejerne på Daugårdsvej har henvendt sig til kommunen i en årrække. Desværre har 
kommunen også fjernet trappen ved Skipperholmen, og kommunen har ikke penge til en 
ny trappe. En ny trappe vil koste mange penge. Nogle af  grundejerne i området vil gerne 
være med til at betale for en ny trappe. Det blev besluttet at søge midler hos diverse fonde, 
ligesom det skal undersøges om kommunen vil støtte en evt. ny trappe med et beløb.

Herefter blev vedligeholdelse af  veje og stier gennemgået. Der er ikke penge til at 
vedligeholde alle veje, så derfor har bestyrelsen foreslået, at vejbidraget hæves til 70 kr. fra 
2006. Så vil der være fl ere penge til vedligeholdelse af  veje, stier og fællesarealer.



I de kommende måneder vil følgende arrangementer fi nde sted:
- 21. – 22. maj leje af  Flishugger 
- 5. juni hejses Det Blå Flag
- den 7. juni naturtur
- den 25. juni er de strandrensningsdag kl. 10 – 14 og Skt Hans bål om aftenen

Der var ikke nok tilmeldinger til leje af  fl ishuggeren. Hvis nogle grundejere stadig er 
interesseret på et andet tidspunkt, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen.

I det forløbne år har foreningen fået en ny hjemmeside. Der blev vist forskellige sider fra 
hjemmesiden.

Siden Bibelcampingen i sommeren 2004 havde afslået at lave en ny aftale, har der ikke 
været forhandlet om en ny aftale. Bestyrelsen ville gennem en advokat henvende sig til 
Bibelcampingen vedr. dens manglende overholdelse af  tinglyste bestemmelser, hvoraf  det 
bl.a. fremgår, at arealerne, herunder matr. 1 de og 1 df  ”ingensinde må benyttes til hotel, 
camping, cafeteria eller lignende”.

Til slut blev beretningen godkendt.

ad 3) 
Margit Rasmussen gennemgik det reviderede regnskab, der viste et overskud på kr. 1.187,43 
kr.
Regnskabet blev godkendt. Formanden takkede Margit for den store indsats for 
grundejerforeningen igennem årene.

ad 4)
Det blev vedtaget, at kontingentet til grundejerforeningen vil også i 2006 være på kr. 70. Fra 
2006 blev det vedtaget af  vejbidraget hæves til kr. 70.

ad 5) 
En gruppe grundejere har ønsket en ændring af  vedtægterne vedr. beplantning i området, 
således at man kunne få fl ere grundejere til at beskære de træer, der tager udsigten fra de 
bagvedliggende huse. Gruppen havde til generalforsamlingen udarbejdet et konkret forslag 
(som ved en beklagelig fejl ikke var blevet sendt ud med indkaldelsen), hvor den foreslog, 
at vedtægterne ændres: Dels skal alle være medlem, og dels skal alle grundejere have pligt 
til at beskære alle træer – herunder at Grundejerforeningen kan påbyde træfældning eller 
beskæring.

Bestyrelsen er af  den opfattelse, at det ville være godt og gavnligt for hele området at 
få åbnet op for den smukke udsigt. Det er bestyrelsens umiddelbare opfattelse, at en 
vedtægtsændring ikke i sig selv vil hjælpe. Det giver ingen hjemmel til at beskære den træer 
og buske hos den enkelte grundejer. Der er også en del grundejere, der ikke er medlemmer. 
Det blev besluttet, at bestyrelsen skulle undersøge de juridiske muligheder.



ad 6)
Til bestyrelsen blev følgende valgt:
Erika Koch
Inger Pedersen

ad 7)
Det blev besluttet at opsætte en skilt med indkørsel forbudt til stranden via Strandfogedvej, 
så vi bedre kan forhindre uvedkommende at køre ned til stranden. Alle sommerhusejere har 
naturligvis fortsat ret til at køre ned af  hele Strandfogedvej til stranden.

Amtet har givet afslag til etablering af  en kiosk. Bestyrelsen skulle undersøge begrundelsen 
for amtets afgørelse.

Referat af
Hans Jørgen Jensen
Formand




