Grundejerforeningen Vejlby Strand

Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den
9. maj 2009 kl. 10,00.
Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Der var
ialt 152 personer, de repræsenterede 91 parceller.
Dagsordenens pkt. 1 – Valg af dirigent.
Formanden foreslog advokat Allan Møller som dirigent. Allan Møller blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.
Inden generalforsamlingen gik i gang, orienterede halinspektøren om hallen, hvis man
tegner abonnement for 1 år (kr. 1.000,00 pr år), kan dette bruges af både ejere og lejere, hvis
man bor udenfor postnummer 7673. (Harboøre).
Herefter fortsatte generalforsamlingen.
Dagsordenens pkt. 2 – Bestyrelsens beretning.
Formanden JKJ aflagde beretning, denne var sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Dagsordenens pkt. 3 – Aflæggelse af foreningens regnskab.
Foreningens kasserer Mogens D. Christensen (MDC) gennemgik regnskabet for året 2008.
Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål.
Herefter blev budgettet fremlagt.
Stig Knudsen, Neerlandiavej 212 spurgte hvorfor budget 2008 ikke var identisk med revisors
budget. Dirigenten Allan Møller vil kontakte revisor.
Flemming Petersen, Vejlby Klit 333 budget 2009 kontingent?? MDC forklarede.
Kurt Bækmand, Neerlandiavej 288 krediserede dirigents måde at svare et medlem på. Spurgte
herefter til posten vedligeholdelse af veje kr. 100.000,00.
Marie Wulff, Neeerlandiavej 182, hvad skal pengene bruges til??
MDC svarede – vejene skal vedligeholdes, da de ellers kommer til at ligne et månelandskab,
skal man lukke Bjergehusevej ??, den bliver brugt meget og er derfor vedligeholdelses kræ-

vende. Vedrørende de grønne områder er der bl.a. brugt penge til at renovere boldbanen, da
der var store huller.
Flemming Petersen, Vejlby Klit 333 – Bjergehusevej bør lukkes, så det ikke er en ekstra udgift.
Alice Bækmand, Neerlandiavej 288 og Vejlby Klit 229 indsendte forslag, sendt ud med indkaldelsen, omhandlende fremadrettet budget – evt. forskudt regnskabsår og vedtægtsændring skal
på generalforsamling, det er ingen kritik af bestyrelsen. Eventuelt en gennemgang af vedtægterne.
Flemming Petersen, Vejlby Klit 333 – der mangler henvisning til vedtægterne.
Dirigenten Allan Møller opfordrede til revision af vedtægterne.
Bækmand, Neerlandiavej 288 går ind for dirigentens forslag.
Peter Peatau, Vejlby Klit 99 – kontingentforhøjelse, hvad med kontingentet næste år ??
Et budget må ikke blive en spændetrøje, hvor meget får kassereren for sit arbejde?? Forhåbentlig nok, så det svarer til arbejdet.
MDC får kr. 4.500,00 pr. år, som beskattes.
Ernst Kristiansen, Neerlandiavej 146 for dårligt at godkende regnskabet og så bagefter lave vrøvl
en større sandkasse er påkrævet med den forsamling.
Peter Peatau, Vejlby Klit 99 – hvad med et udvalg til revision af vedtægterne, vel ikke altid
bestyrelsen, der skal lave det hele.
Bækmand, Neerlandiavej 288 – vedtægter bør revideres.
Flemming Petersen, Vejlby Klit 333 – jeg går ikke efter personer, men mener ikke et budget
må overskrides væsentligt.
Bækmands forslag blev ikke sendt til afstemning.
MDC i orden at revidere vedtægterne, men bestyrelsen ønsker mandat til at anvende advokat.
Dette blev givet.
Dagsordenens pkt. 6 – valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
MDC - jeg ønsker ikke genvalg, selv om jeg tidligere havde sagt ja.
JKJ – jeg ønsker heller ikke genvalg, selv om jeg tidligere havde sagt ja.
Flemming Nielsen, Vejlby Klit 161 – suppleant ønsker heller ikke genvalg og vil heller ikke
længere vedligeholde postkassehuset.
Leif Sørensen, Neerlandiavej 286 – vi ønsker bestyrelsen fortsætter uændret.

Peter Peatau, Vejlby Klit 99 – suppleant ønsker heller ikke genvalg.
H. C. Autzen, Neerlandiavej 138 – vi ønsker Jørgen og Mogens fortsætter.
Hanne Frederiksen, Neerlandiavej 186 – Jørgen og Mogens skal fortsætte.
Peter Ørskov, Neerlandiavej 226 – der er jo kun en, der virkelig laver ballade – så Jørgen
og Mogens i skal blive.
Jørgen Kristiansen, Vejlby Klit 297 – vedtægter og budget, hvorfor den ballade, flertallet
mener bestyrelsen gør et godt stykke arbejde, de tøsesure bør holde kæft. Flemming skal
passe postkassehuset.
JKJ – hvis vi får arbejdsro – så OK.
Bo Larsen, Neerlandiavej 176 – Mogens luk ørerne for de intrigante – bliv.
MDC – jeg er glad for de positive tilkendegivelser til Jørgen og mig selv, hvis vi får arberjdsro
tager jeg en periode mere. Vedtægterne der er fra midt i 70erne, bliver revideret.
Dirigenten spurgte efter modkandidater, kun en meldte sig Alice Bækmand.
Flere medlemmer ønskede at både bestyrelse og suppleanter blev. Herefter trak Alice Bækmand
sit kandidatur tilbage .
Bestyrelse og suppleanter blev genvalgt.
Dagsordenens pkt. 7 – valg af revision.
Revisionen blev genvalgt.
Dagsordenens pkt. 8 – orientering fra NVR.
2 medarbejdere fra NVR redegjorde for brug af miljøstationerne, afhentning af skrald og storskrald. Flere medlemmer gjorde opmærksom på, at storskrald bør hentes mandag og ikke
onsdag. Der blev gjort opmærksom på, at kapaciteten ved sommerhusene bør være stor nok, så
griseri undgås.
Man opfordres til at bruge NVR´s hjemmeside, hvis der er spørgsmål. WWW.NVRaffald.dk.
Medlemmer gjorde opmærksom på, at kapaciteten på Victoria er for lille om sommeren, se en
lørdag, når turisterne tager hjem.
Dagsordenens pkt. 9 – eventuelt.
Peter Peatau, Vejlby Klit 99 – mange problemer med Hybenbuske, han har prøvet med en busk
der hedder Josta (krydsning af solbær og stikkelsbær), den gror meget fint heroppe – stiklinger
kan bestilles.

Annelise ??, Neerlandiavej 92 – dejligt, at der legepladser – dejligt at alt er så pænt herude.
Men en stor bøn saml dog hundeefterladenskaberne op og hold hundene i snor.
Flemming Nielsen, Vejlby Klit 161 – vedr. postkassehuset – køkkenaffald og hunde høm-høm
skal IKKE afleveres i sækkene i postkassehuset, og så lige et spørgsmål, hvem tager blomsterne
vi sætter udenfor.
Stig Larsen, Neerlandiavej 212 – dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra Vejlby Klit til Strandvejen, derfor er Bjergehusevej et godt alternativ.
Knud Nielsen, Vejlby Klit 61B, - hjemmesiden meget fin, vil gerne have datoerne for generalforsamlingerne i fortiden ind på den. Ønsker skilte med saml høm-høm op.
Kristensen, Neerlandiavej 264 – fascineret af området – glad for der er plads til børnene.
Tak til bestyrelsen. Bjergehusevej ingen lastbiler for dem kun ud- og indkørsel fra Strandvejen.
For mange hyben breder sig for meget, klip dem. God sommer.
MDC hyben skal klippes også på ydersiden af folks grunde, vi forsøger at holde hyben nede.
Egon Nørgaard, Vejlby Klit 337 – støvgener på Vejlby Klit – hvad skal der gøres.
JKJ Vejlby Klit er kommunal vej. Husk nu kun 30 km i timen skilte er sat op. Asfalt ??
chikaner ??
MDC – vejen hører under Kystdirektoratet og Skov og naturstyrelsen, kan overdrages til os,
men hvornår vides ikke. Vi ønsker fuldmagt til at forhandle på grundejernes vegne. Gælder kun
de grundejere, der har ind- og udkørsel til Vejlby Klit.
Flemming Nielsen, Vejlby Klit 161 – vi er meget generet af støv og sten ved alt for høj hastighed.
Mødet slut.
JKJ sagde tak til dirigenten og grundejerne.
Mødet blev afsluttet med en frokost, hvor 146 personer deltog.
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