
   Referat fra 
    Generalforsamling 2010 
I Grundejerforeningen Skovgårde

Lørdag den 26. juni 2010 kl. 13,00 i teltet ved det blå flag.

Formand Jørn Anneberg bød velkommen.

Der var 49 deltagere til generalforsamlingen.

1.Valg af dirigent og stemmetællere.
Kaj V. Pedersen blev valgt til diregent

2.Beretning.
Formand Jørn Anneberg aflagde følgende beretning:

Beretning for 2009 – 2010.
Opfølgning fra sidste generalforsamling.

Vi havde en henvendelse fra Tove og Villy på Slåenvej, om cykelsti til Fjellerup, da det er 
farligt at cykle på Nordkystvejen, vi kunne event. lave samarbejde med 
Grundejerforeningen Nordvang.
Vi har haft kontakt til Norddjurs kommune men de har ingen planer eller penge til sådan et 
projekt. Vi har også haft et møde med Nordvang om samarbejde på fælles interesser så vi 
arbejder stadig på sagen i fællesskab.
Der var også en oplysning fra Poul Erik, som sagde at der var en sti til Fjellerup fra 
Campingpladsen, men den blev ikke vedligeholdt. Jeg har spurgt kommunen og de siger 
at det er Nordkyststien, som går langs vandet med det er en gangsti og nogle steder går 
den på stranden og andre steder inde i landet, så der er ingen vedligeholdelse.
Der var også forslag om at vi skulde sende brev til grundejere med høje træer, for at 
opfordre dem til at fælde deres træer.
Vi valgte at lave et skema til alle, for at høre medlemmernes svar på andre spørgsmål,
og for at få forskellige ideer til aktiviteter.
Vi fik 104 skemaer retur af 380 udsendte
20. Tilmeldte til arbejdsdag d. 26 sept.
31. Vi gerne måtte ringe til hvis vi havde brug for hjælp.
27. Kunne ikke hjælpe
31. Syntes at vi skal købe hjælp til opgaverne
66. Syntes det er en god ide med Generalforsamling og Sct. Hans fest i Telt
19. Syntes det skal være som nu.
11. Syntes det er en god ide med Sct. Hans fest i telt og Generalforsamling som nu.
  4. Vil gerne have pris på fældning af træer
  3. Har høje træer men ønsker ikke at fælde.
39. Har høje træer som de selv vil beskære eller fælde.
Derudover fil vi 35 forslag hvoraf de 15 vedrørte høje træer.



Årets gang.
Bestyrelsen har haft 4 møder og en del mail, og har kun haft få henvendelser fra 
medlemmerne, heraf de fleste ang. manglende vand i vinter.
Vi er også begyndt at få opringning fra politiet, for et vi skal kontakte vores medlemmer når 
der har været indbrud.
Der har også været henvendelse fra beboere, som er kommet forbi et hus hvor der var en 
dør eller vindue som stod åben, så der kunne gives besked til ejeren derfor er det vigtig at 
vi får besked om flytning, nyt telefonnummer og ejerskifte ellers giver det meget besvær.
Det er jo rart at folk er opmærksomme, når de færdes i området som en form for 
nabohjælp jeg har da også hørt at der er nogen der har afværget et indbrud på denne 
måde.
Vi havde en god arbejdsdag d. 26 sept. hvor alle mødte frem med stor arbejdsindsats
så vi fik malet , beskåret og renset stranden for diverse bådrester og trailer m m.
Så det er noget vi vil gentage, er der nogen som ikke har meldt sig på listen kan det stadig 
nås send en mail eller ring.
Besvarelserne fra spørgeskemaet, har også resulteret i Sct. Hans fest i teltet i aften hvor 
der er 90 tilmeldte.
Vi fortsætter med båltale og bål som sædvanlig, bortset fra at vi ikke kører rundt og henter 
børnene.
Der er flere grunde til at vi ikke kører rundt efter børnene, det første er at det er ulovligt og 
kan være et problem hvis der sker noget, det andet er at vores musiker som også var syg 
sidste år ikke er mere. I stedet har vi aktiviteter for børn her ved teltet fra kl. 19,00 – 20,00.
Vi forventer at der også kommer mange til det, man er så også velkommen til en svingom i 
teltet bagefter.
Vi håber på en hyggelig aften, hvor vi kan få en snak med dem vi ellers kun hilser på, når 
vi mødes i området
Vejene har fået en omgang her i foråret, der er kørt 90 kbm. stabilgrus på vejene og de er 
blevet planet. Efter overvejelse har Norddjurs kommune genoptaget vedligeholdelse af 
Skipperholmen, Borgmestervangen, Daugårdsvej og Dalgårdsvej så kan vi spare 
udgifterne til dem og så være fælles om de øvrige veje.
Vi nåede også at få lagt sten langs strandfogedvej, så marken ikke kan bruges til 
parkering, vi skal så have lavet en bom i åbningen ned mod vandet.
Vi har enkelte grundejere som mener at de ikke kører på grundejerforeningens veje og vil 
derfor ikke betale for vedligeholdelse.
Jeg mener at det er et fælles område både veje, stier og forstrand, som vi må stå sammen 
om at vedligeholde og betale hvad det koster.
Vi vil også opfordre alle til at bekæmpe de Bjørneklo, der efterhånden kommer på 
grundene og forstranden.
Er der nogen der har forslag eller ideer til aktiviteter så henvend jer til bestyrelsen eller 
smid en seddel i vores postkasse ved den nye trappe.
Bestyrelsen vil også gerne takke alle dem som hjælper med beskæring ved vore stier og 
græsslåning på stierne, Ole har fundet en havetraktor til græsslåning, er der nogen som 
har plads til at have den stående?
Vi har stadig mange høje træer i området, som tager udsigten fra de bagvedliggende huse 
så vi opfordrer igen til at få fældet eller beskåret så i selv kan få lys ind på grunden og 
andre kan se vandet, eller solen for det skygger også for naboen.
 



Formandens beretning blev godkendt ved håndsopretning.
Spørgsmål til beretning:
Lars Kjær Hybenvej 11 bom til fællesjord?
Berit En bom vil hindre de handikappedes adgang til forstranden.
Lars Høeg spurgte om indbrud i vores sommerhusområde var stigende?

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Inger Stensgård Pedersen gennemgik det reviderede regnskab som var udsendt til
alle medlemmer.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for året 2011
Kontingent er uændret.

70 kr. i Kontingent til grundejerforeningen
150 kr. i bidrag til vej og forstrand

Kontingentet blev godkendt

5. Indkomne forslag.
Der var ingen forslag 

6. Valg af:
Formand:
 Jørn Anneberg blev genvalgt
2 bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Søren Hornbek og Preben Degnbol
Preben Degnbol blev genvalgt
Søren ønskede ikke genvalg i stedet blev
Ole Larsen valgt til bestyrelsen
Dan Baggins blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen

Revisor:
Margit Rasmussen og Poul Erik Andersen blev genvalgt
og Anita Pedersen blev genvalgt son revisorsupleant 



Eventuelt.

Ingen klager over bibelcamping 2009.
Fruensgård, tak for bom igen, så bliver der ingen campingvogne/biler samt telte på 
pladsen.
Bommen bliver anbragt ind til vores fællesareal og ikke ved Fruensgård som tidligere, da 
dette er en redningsvej. Den gamle bom blev fjernet efter en ambulance skulle ned til 
vandet. Den gamle bom havde Johannes monteret med hængelås og Falck i Randers
og Grenå havde fået nøgler.
Iflg. deklaration skal vejen holdes åben ned til vandet,
Berit U. Poppelvej opfordrede bestyrelsen til at få lavet en ordning i vinterhalvåret så der 
kunne blive tømt skraldespande når der var meget sne- evnt. en container ved flaskecont.
eller snerydning på vejene.
Formanden afviste dette da det er en sag mellem Reno Djurs og dem som bor i 
sommerhuset om vinteren.
Inger Mikkelsen – Grundejerforeningen burde lave en seddel til handicappede så de kan 
køre/parkere ved det blå flag.
Afslutning ved formanden og derefter kaffebord.

Preben Degnbol


