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Valg af dirigent
Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det efterfølgende år
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor
Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Udlodning af vin blandt de fremmødte medlemmer
Eventuelt

Er du iPad bruger? Læg mærke til at dette referat har 2 sider, og check i øvrigt hjemmesiden!
Ad. 1. Lars Laier Henriksen blev valgt til dirigent. Lars takkede for valget og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Ad 2. Formandens beretning var blevet omdelt på mødet, men i år ikke udsendt med mødeindkaldelsen.
Beretningen lægges på hjemmesiden, hvor de mere detaljerede nytårs- og sommerbreve også ligger.
Marianne Fryland supplerede kort den skriftlige beretning. Marianne fortalte bl.a. om mødet med
Udvalgsformand Pernille Søndergaard angående Hundestranden, som vi ønsker nedlagt. Konklusionen på
mødet var, at der er mulighed for, at hundestranden nedlægges efter endt evaluering ultimo 2021. En del
medlemmer har gjort indsigelse. Næstformand Pernille Pontoppidan supplerede med at fortælle, at vi også
har klaget over sagsbehandlingen, herunder selve grundlaget for etableringen, hvor det slet ikke blev
diskuteret, om stranden overhovedet var egnet/stor nok. (Kopi af vores klager samt referat fra mødet findes
på hjemmesiden, og det er vigtigt fortsat at give feedback). Marianne fortalte også om de påtænkte initiativer
om biodiversitet og vilde haver, som vi havde måttet opgive pga. Corona.
Herefter var der spørgsmål og kommentarer.
Kirsten Jensen, Digehøftet 13, spurgte, om nogen havde søgt Bredbåndspuljen. Dette vides ikke, men Leif
Gudnitz m.fl. kunne oplyse, at ikke alle er berettiget til at søge. Det menes også, at der er mange
ansøgninger og at kun få får støtte. På Energistyrelsens hjemmeside findes oplysning om, hvilke adresser
der kan få tilskud. Kriteriet er, at der er højst 10 Mbit/s i download og 2Mbits i upload. Jan Bruun,
Hågendrupvej 21, mente, at når der forhåbentligt snart kommer 5G, vil dette sikkert være en bedre løsning.
Jens Jensen, Sand-Åsen 3, oplyste, at der i store dele af området slet ikke er fibernet. Hvis man er
interesseret i hurtigt internet, opfordres man til på onefiber.dk at registrere sin adresse som
interessetilkendegivelse. Man bindes ikke derved til Onefiber. Dette kan man også opfordre sine naboer til at
gøre. Hvis der er mange interessetilkendegivelser, er sandsynligheden større for, at der lægges fiber.
Birgitte Hermann, Gyvelvej 6, bakkede op om de påtænkte initiativer om vilde haver. Jette Linnert Fuglebæk,
Strandlund 1 mente også, Grundejerlavet skulle lægge vægt på at fremme det naturskønne i området.
Der var spørgsmål til betydningen af den stiplede linje på kortet på vores pjece. Formanden understregede,
at Lavet optager medlemmer også udenfor den stiplede linje. Det blev foreslået, at pjecen lægges på
hjemmesiden og sendes ud til nye medlemmer. Kasserer Niels Peter Olsen fortalte om, hvordan han altid
byder nye medlemmer velkommen. Marianne opfordrede til, at man tog nogle eksemplarer af folderen med
hjem til uddeling og velkomst til nye naboer.
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Kirsten Jensen, Digehøftet 13, stillede spørgsmål om strandfodringen. Her henviste formanden til det
udsendte sommerbrev med link til kommunens hjemmeside samt Nordkystensfremtid.dk.
Formandens beretning blev herefter godkendt med applaus.
Ad 3. Regnskabet var blevet udsendt med mødeindkaldelsen og Niels Peter Olsen gennemgik det. Årets
overskud er på 3.296 kr. og kassebeholdningen ultimo regnskabsåret 83.840 kr. Vi er holdt op med at
modtage kontingentbetaling via Mobile Pay og vi udsender nu kun pr. e-mail og ikke på papir. Niels fortalte
om overvejelser vedr. Sankt Hans, som vi havde opgivet. Regnskabet blev godkendt.
Ad 4. Kontingentet foreslås uændret til 100 kr. og der budgetteres med et let stigende antal betalende
medlemmer og et overskud på 3.000 kr. Her er der afsat midler til, at der næste år igen forhåbentligt vil være
mulighed for at afholde frokost i forbindelse med. Vi håber også på indkøb af endnu en bænk. Niels har
kontakt til diverse forhandlere med besked om, at vi meget gerne køber en let beskadiget vare til nedsat pris.
Der var forståelsesmæssige spørgsmål til indtægten fra mæglerhonorarer, som vi modtager i forbindelse
med ejendomshandler uanset, at det ikke er obligatorisk at være medlem hos os. Kontingent og budget blev
vedtaget.
Ad 5. Hele bestyrelsen fortsætter, kun Marianne er på valg. Hun blev genvalgt. Der var spørgsmål til
formalia vedrørende valg af bestyrelsen, her henvises til vedtægternes §4, som kan ses på hjemmesiden.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde. Da der er afgået et
bestyrelsesmedlem pga. fraflytning, er tidligere suppleant, Vibeke Dantzer, nu medlem af bestyrelsen. Der
var ingen nye kandidater til bestyrelsen. Bestyrelsen består herefter af Marianne Fryland, Niels Peter Olsen,
Pernille Pontoppidan, Leif Gudnitz og Vibeke Dantzer.
Ad 6. Ny Suppleant Jens Jensen, Sand-Åsen 3, blev valgt. Suppleant Ida Madsen Mygdal blev genvalgt.
Ad 7. Revisor Lene Knudtzon var villig til genvalg og blev valgt.
Ad 8. Der var ikke modtaget nogen forslag.
Ad 9. De heldige modtagere af to flasker vin var efter lodtrækning: 1: Ole Olesen, Hågendrupvej 19, 2:
Birgitte Hermann, Gyvelvej 6 og 3: Eva Junge-Jensen, Stenvej 7.
Ad 10. Ang. Sankt Hans. Jette Linnert Fuglebæk, Strandlund 1, spurgte ind til forhistorien om afholdelse af
Sankt Hans arrangement. Tidligere formand Leif Gudnitz fortalte herom.
Ang. hjemmesiden. Leif Gudnitz, som er vores webmaster, spurgte de fremmødte, om nogen brugte iPads,
idet vi har konstateret, at der er problemer med brug af iPads på hjemmesiden. Da ganske mange
fremmødte bekræftede brug af iPads, redegjorde Leif for problemerne. Det har vist sig, at når man klikker på
et dokument for at åbne det (eksempelvis vedtægterne) får man kun side 1. Man kan få hele dokumentet ved
at holde fingeren på linket, indtil der popper en mulighed op for at overføre (downloade) til arkiv, der
henvises til (pil i cirkel). Det kræver selvfølgelig, at man overhovedet er opmærksom på, at dokumentet er på
mere end en enkelt side Det gøres nemt ved at vi fremover lægger sideantal i bunden af siden, som på dette
dokument. Der lægges en lille forklaring til problemet og løsningen på hjemmesiden.

Referent Pernille Pontoppidan

/ Dirigent Lars Laier Henriksen
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