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REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SMIDSTRUP GRUNDEJERLAV
AFHOLDT DEN 18. JULI I SOGNEGÅRDEN, GILLELEJE

Valg af dirigent. Lars Lejer blev valgt og kunne konstatere at forsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter
gav dirigenten ordet til Formanden.

Formandens beretning: Beretningen blev udsendt med indkaldelsen. Formanden knyttede følgende
bemærkninger til beretningen:

Lokalplan: Formanden kunne konstatere at de indsigelser, der var foretaget imod lovliggørelsen af
lokalplanen bar frugt. Lokalplanforslaget blev trukket tilbage.

Andre foreninger: Formanden nævnte en mulighed af et medlemskab af Landliggerforbundet, som vi
meldte os ud af for en del år siden, idet udgiften ikke modsvarede det forventede resultat. Formanden
spurgte efter holdninger til medlemskab af Landliggerforbundet, med skyldig hensyntagen til at det vil
koste Grundejerlavet ca. 2000.- kr. om året. Fordelene blev nævnt af Flemming og Pernille, der
fremhævede potentialet i at en stor forening bedre kunne høres i de store sager, som for eksempel
sandfodringsprojektet. Et muligt medlemskab vil blive taget op på førstkommende bestyrelsesmøde.

Mobildækning: Den i nogle henseender dårlige dækning blev debatteret. Konklusionen blev at den
enkelte måtte søge sine muligheder. Det undersøges om der evt. kunne være en tilfredsstillende
fællesløsning.

Trafik: Der fastholdes en kommunikation med kommunen omkring de problemer trafikken på Strandvejen
udgør. Flemming nævnte de mange store grene der er til gene for udsynet, men at det havde hjulpet.

Hundestrand: Forsamlingen debatterede kommunens forsøg med hundestrand, og der var håb om at
forsøget ikke ville fortsætte, endsige medføre permanent hundestrand. Smidstrup Strand er for lille til at
rumme dette. Pernille opfordrede til at flere medlemmer skriftligt klager til kommunen omkring de gener
det medfører at have hundestrand.

Strandfodring: Der var ikke yderligere bemærkninger. Der er ikke indkaldt til beboermøde, som iflg.
planerne skal være næste punkt.

Bænke: Formanden konstaterede at bænkene rent faktisk var en god kilde til at erhverve flere
medlemmer. Vores hjemmeside fremgår af et skilt på bænkene og dette medfører opmærksomhed.

Brændekløver: Formanden mindede om at vi har brændekløveren til udlejning.
Formanden afsluttede med en personlig meddelelse til forsamlingen. Dette var formandens sidste
beretning efter 12 år i sadlen. Formanden udtrykte at han gerne forbliver som menigt bestyrelsesmedlem,
hvis dette ønskes af forsamlingen. Der blev klart givet anerkendelse og ros til Formanden for det arbejde
han har udført, og forsamlingen klappede ad Formanden samt godkendte beretningen.
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Kassererens beretning : Kassereren fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse. Kassereren
kunne meddele at der på trods af en forbedring, stadig var en del der manglede at indbetale kontingentet,
og at en af grundene nok var det lille beløb. Herudover kunne kassereren informere om, at der var
administrative problemer med Mobile Pay, herunder en stor udgift med denne. Kassereren opfordrede til
at fravælge Mobile Pay, dette blev sekunderet af Formanden. Forsamlingen istemte, og udtrykte at en
bankoverførsel var det bedste.
Regnskabet blev herefter godkendt.

Budget: Ud fra det stigende medlemstal samt mæglerbetaling blev det fremlagte budget godkendt.
Kontingentet fortsætter uændret.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Som nævnt i indkaldelsen genopstiller Leif ikke som Formand, men som
menigt medlem. Han blev valgt. Flemming trækker sig fra bestyrelsen.
Bjørn fortsætter i bestyrelsen indtil han har solgt sit hus i Smidstrup.
Som nyt medlem blev Pernille Pontoppidan valgt.

De to suppleanter, Ida og Vibeke, blev genvalgt.
Revisor: Martin Kühn blev genvalgt, og modtog valget.

Forslag: Der var ingen indkomne forslag, men Martin fremkom på mødet med et forslag gående på en
bedre rekruttering af medlemmer, herunder en handleplan. Formanden nævnte at en sådan var iværksat
og eksekveret via en folder der er blevet uddelt i vores område.

Udlodning af vin: Der var 2 udtrækninger. Pernille Pontoppidan og Anne Marie Carlsen blev udtrukket.

Eventuelt: Det blev bragt til forslag at overveje et medlemskab af museumsforeningen. Bestyrelsen vil
kigge på dette.

Bjørn Kvist Ottens

Lars Lejer

Referent

Dirigent
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