REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMIDSTRUP GRUNDEJERLAV
AFHOLDT LØRDAG DEN 30. JULI 2016 i PYRAMIDEN, GILLELEJE

Inden mødet informerede Leif Gudnitz i Jesper Petersen fra Hede Danmark’s fravær, om den igangværende
træfældning.

Antal deltagere i generalforsamlingen 34
Valg af dirigent: Jørgen Christiansen blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.
Formandens beretning: Beretningen blev udsendt med indkaldelsen. Formanden Informerede om status
på sandfodringsprojektet, herunder de forskellige scenarier der var i spil. Alle 3 kommuner arbejder på et
forslag der indeholder både teknik og finansiering, som forelægges de respektive kommunalbestyrelser i
efteråret. Herefter vil der blive indkaldt til et borgermøde hvor planen fremlægges. Først herefter kan der
evt klages, og klager vil have opsættende virkning. I øvrigt kan medlemmerne holde sig ajour på
kommunens hjemmeside. Det er i den forbindelse vigtigt at vi prøver at hverve nye medlemmer til lavet,
idet vi herefter står stærkere i en eventuel klageskrivelse til kommunen når en endelig beslutning er truffet.
Formanden opfordrede igen til fremsendelse af mailadresse til bestyrelsen, således at vi fremadrettet så
vidt muligt kan undgå udsendelse af materiale pr. post. Porto udgør stadig en forholdsmæssig stor post. Vi
udsender i dag omkring 45 breve.
Formanden gjorde opmærksom på at Pyramiden nu bliver solgt, og det er derfor sidste gang at
generalforsamlingen bliver afholdt her.
Med henblik på dagsordenens punkter omkring valg, opfordrede Formanden til at medlemmerne
overvejede opstilling til den åbne stilling som suppleant.
Beretningen blev herefter godkendt.
Forelæggelse af det reviderede regnskab: Regnskabet blev præsenteret af kasseren, og blev godkendt.
Forelæggelse af budget for 2016, samt fastsættelse af kontingent: Budgettet blev godkendt, og
kontingentet fastholdes på kr. 100,00
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Leif Gudnitz og Niels Peter Olsen blev genvalgt.
Valg af suppleanter: Vibeke Dantzer blev genvalgt som 1. suppleant, og som ny 2. suppleant blev valgt
Marianne Fryland.
Valg af revisor: Jørgen Christiansen blev, efter overtalelse fra bestyrelsen, genvalgt. Dog gjorde Jørgen
opmærksom på at det var hans sidste år.
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Forslag fra bestyrelse eller medlemmer: Der var ingen indkomne forslag.
Udlodning af vin blandt de fremmødte medlemmer: I år var der 2 udlodninger. Vinderne blev:
Peter Treufeldt, Bregnevej 12

-

Tina og Rasmus Fehrmann, Sognevej 1 B

Eventuelt : Problemet omkring hybenroser ved stranden blev taget op, herunder hvem der har ansvar for
fjernelse af disse. For at få klarhed over om det var på privat grund eller kommunal, kunne bestyrelsen
fastslå at matrikuleringen af området kunne klarlægges. Det blev fra et medlem foreslået at hjemmesiden
ois.dk kunne benyttes til at fastslå ejendomsforhold. Der var enighed om at hyben var et problem der kan
hindre adgang til stranden og øvrige områder. Bestyrelsen kunne fortælle at kommunen har naturprojekter,
herunder en plejeplan for fredet områder. Det blev foreslået at bede kommunen henvende sig til de private
ejere der måtte have hybenroser, omkring et løsningsforslag til fjernelse af disse, eventuelt med kemiske
hjælpemidler.
Næstformanden gjorde opmærksom på problemet omkring bevoksninger der hindrede udsyn ved udkørsel
fra sidevejene til Strandvejen.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen, og takkede alle for god ro og orden.

Bjørn Kvist Ottens
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