SMIDSTRUP STRAND GRUNDEJERLAV

Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 28. juli 2007 i Pyramiden, Det gamle Rådhus,
Vesterbrogade 54, Gilleleje.
Formanden bød velkommen til de fremmødte 30 medlemmer.
1.

Valg af dirigent.
Lars Henriksen fra vandværksbestyrelsen blev valgt til dirigent, og han
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2.

Formandens beretning.
Formanden henviste til den udsendte beretning og tilføjede nogle enkelte punkter.
Den sidste etape af cykelstien gennem Smidstrup er på et væsentligt punkt ændret
af kommunen. Det er nu planlagt, at der skal etableres 4 parkeringsbåse langs
vejen. Som det er tegnet i oversigtsplanen virker det ikke hensigtsmæssigt. Det
drejer sig om 4 båse, for det første en lang bås mellem Sognevej og Grønnevej lige
over for Brugsens store parkeringsplads, dernæst en ved Koglevej overfor
Akelejevej, en udfor farvehandleren og endelig en udfor bageren. Man kan være
noget betænkelig ved udformningen, da cykelbanen skal ligge yderst mod kørebanen, og man derfor skal krydse ind over denne for at parkere mellem fortov og
cykelbane. Ved Sognevej vil det ganske givet give problemer for udsynet, når man
skal ud fra Sognevej, hvilket i forvejen kan være problematisk i sommertidens
trafik såvel som på andre tidspunkter med stærk trafik f.eks. ved den tid, hvor folk
er på vej hjem. Man skulle mene, at der er rigelig plads til parkering på Brugsens
store p-plads. Men planen er som sagt sat på papir og vil blive etableret fra. 1.
september.
Vi har dog til hensigt at stille spørgsmål til Teknik og Miljø om det hensigtsmæssige i alle disse parkeringsbåse og udformningen heraf. Vi vil i øvrigt
opfordre kommunen til at gennemføre yderligere trafikmæssige foranstaltninger i
form af ensartet fartbegrænsning til 50 km i timen på hele strækningen indtil
Tinkerup Strandvej. Vi kan ikke se forskellen på forholdene mellem de to
Strandveje. Endvidere vil vi opfordre til at male fuldt optrukne linier på kørebanen på hele strækningen for at forhindre de hasarderede overhalinger, man ofte
er vidne til. De skaber nogle meget risikable situationer, især på grund af de
mange tilstødende udkørsler fra sidevejene.
Formanden nævnte desuden et par uheld, der er sket på strækningen gennem
Smidstrup i denne sommer. Dette understreger yderligere, at der bør gøres noget
for at forbedre forholdene på stedet.
Skt. Hans festen blev en dejlig aften med blide vinde, solnedgang og stor tilslutning, da det jo var en lørdag aften. Der var nogen kritik af, at bålet ikke var større.
Men hvis man tager i betragtning, at man ikke kan vide, hvordan vinden vil blive –
og vi ligger stadig tæt på brandfarlige områder – samt at der skal efterslukkes – det
har vi ansvar for – så må vi begrænse bålets størrelse. Det bliver alligevel sent,

inden vi kan vende ryggen til og gå hjem med god samvittighed. I år havde vi god
hjælp af Poul og Bitte Bundgaard, der oven i købet havde mulighed for at
overnatte på stranden.
Herefter bad formanden om kommentarer og spørgsmål til beretningen, ligesom
hun opfordrede forsamlingen til at komme med forslag til, hvad bestyrelsen for
fremtiden især skal tage sig af.
Leif Gudnitz, Sognevej 5, spurgte om det var muligt at se planen for den sidste
etape af cykelstien.
Formanden måtte beklage, at hun ikke havde den med, men han var velkommen til
at komme forbi og se den. (Den kunne evt. lægges ud på hjemmesiden).
Niels Davidsen-Nielsen, Sognevej 9, var tilfreds med bumpene på Sognevej,
selvom de ikke forhindrede knallerter i at køre i højt tempo på vejen. Opfordrede
til at rykke for 40 km skiltene, og ville gerne have politiet til at patruljere noget
mere for at forhindre ødelæggelserne af postkasser bl.a.
Poul Bundgaard, Stenvej 2, var ikke tilfreds med sangen og megafonen på Skt.
Hans aften. Det må kunne gøres bedre.
C. Tandberg, Koglevej 9 og B. Frydenberg, Kukkervej 4 var inde på samme
problem og foreslog, at man samlede folk noget mere sammen, evt brugte nogle
paller til at stå på, så at sangen kunne høres noget bedre.
Kjeld Frost-Nielsen, Strandvejen 50, efterlyste en aftale med Falck, således at man
kunne henvende sig dertil om afhentning af døde dyr på stranden.
Ole Nord, Koglevej 12, gjorde opmærksom på nogle kloakrør på stranden, hvori
der smides affald. Det er ikke kønt. Kan de fjernes.
Formanden vil tage disse ting op i den kommende tid.
Beretningen blev godkendt.
3.

Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Kassereren forelagde regnskabet og redegjorde for det fremkomne underskud.
Der var ingen kommentarer og regnskabet blev godkendt.

4.

Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2008.
Budgettet med uforandret kontingent blev taget til efterretning.

5.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Jørgen Tornsberg, der ikke ønskede genvalg, blev af formanden takket for sin
store indsats gennem 7 år, de sidste 3 år som næstformand.
Nyvalgt blev Leif Gudnitz, Sognevej 5.
Henning Ellesgaard blev genvalgt.

6.

Valg af 2 suppleanter.
Birte Bundgaard og Kirsten Holmer blev genvalgt.

7.

Valg af revisor.
Jørgen Bak blev genvalgt.

8.

Ingen forslag var indkommet.

9.

Evt.
Intet.

Formanden afsluttede med at takke dirigenten for vel udført ledelse af mødet.
Mødet sluttede kl. 11.45.

Referatet godkendt den 4. august 2007

Lars Henriksen
sign.

Referent

Vibeke Skovbogaard-Olsen
sign.

