REFERAT AF VEJBY STRANDS GRUNDEJERFORENINGS
GERERALFORSAMLING
26. JUNI 2016
kl. 11.30
Vejby Forsamlingshus, 54 tilmeldte, heraf 29 stemmeberettigede
Vi begyndte med brunch kl. 10.30 og kl. 11.30 startede selve generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent og stemmetæller
Dirigent: Jens Thisted (J.T.)
Stemmetæller: Lone Petersen (L.P.)
2. Valg af referent
Referent: Inge Rasmussen (I.R.)
J. T. konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidigt udsendt og formalia
således var i orden.
3. Formanden aflægger beretning
Bestyrelsens beretning: Morten Wulff (M.W.)
Velkommen til nye ejere, bogen “ 75 år ved Vejby Strand” kan afhentes bagefter.
Michael Skauby fra Gribskov StubogGren kommer efter generalforsamlingen.
Vi har haft et roligt år. Strandfodringsprojektet – de nærmeste beboere ved Kattegat skal
betale den største del, henvisning til nyhedsrev.
4 bestyrelsesmøder og 2 nyhedsbreve.
Torben Jensen (T.J.) fortæller om spildevand lidt senere.
Vi mangler 40 mailadresser (i skrivende stund 38) på ejere – det eneste der fremover bliver
fremsendt via postvæsnet er indkaldelsen til generalforsamlingen.
Spørgsmål til beretningen:
Thomas- Ternevej: reetablering af trapper ved bænken (for enden af Ternevej) og ved Salgårdshøj fra kommunens side? Der har aldrig været trappe ved bænken og NEJ fra kommunes side til trappe ved Salgårdshøj.
T.J.:
Vi har søgt om hjertestarter hos Trygfonden, men har fået nej. Der findes 4 hjertestartere i
vores område, og vi kan på vores mobiltelefon nedtage en app om, hvor de befinder sig.
Fra landliggersammenslutningen oplyses, at vort system til spildevand er stort nok, men
det regner mere i dag end for år tilbage – vi har for mange flisebelægninger og kommunen

undersøger “fejlkoblinger” (ulovlig tilkobling på kommunens anlæg).
Vi skal lave faskiner i stedet for.
KYSTSIKRING:
Covi er sat til at lave en betænkning til de 4 kommuner langs kysten inden okt. 2016. Senest 2018 skal strandfodring gå i gang.
Spørgsmål til T.J.:
Lene, Bjørnevej: Hvordan kan man se om man har fejlkobling:
T.J.: De seneste 25 år er der flere og flere der har købt rør til sammenkobling til kommunens anlæg.
Leni, Bjørnevej: Hvor lang ind i land skal vi betale til kystsikringen?
T.J.: Er ikke afgjort endnu.
Bestyrelsens beretning godkendt.
4. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab 2015
178 mulige betalere
166 har betalt
Lone P. Bjørnevej: En lille blog med nyheder på hjemmesiden – tak
J.T.: Hvor stor skal formuen være:
M.W.: For 2 år siden satte vi kontingentet op fordi vi tærede på kapitalen. Hvis vi får
endnu en “BODIL”, kan vi hurtigt bruge flere penge.
J.T.: Fordel saldoen på 2 konti
M.W.: Det gør vi.
Regnskab godkendt.
5. Indkomne forslag
Dorthe, Bjørnevej: Bestyrelsen kontingent fri?
Bestyrelsen er imod og beder om at forslaget sættes til afstemning.
Afstemningsresultat:
For 5 og imod 13
Forslaget er faldet.
M.W.: Larmende havemaskiner: vi følger miljøministeriet og vi er jo ikke tvungne medlemmer af V.S.G. Vi kan tale med naboerne.
Leni: Anmodning om storskrald én gang om året.
Bestyrelsen tager IKKE initiativ til dette, en vognmand VIL kun hente sorteret affald.
Hanne: Kommunen i Ramløse kører et forsøg fra den 24.02.2016 og vi afventer svar på
dette.
6. Fastlæggelse af kontingent
Kontingent vedtaget til fortsat kr. 300,00 pr. år
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Valg af Inge og Morten for 2 år
8. Valg af bestyrelsessuppleant
Kurt R

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Valg af revisor: Jens for 1 år
Valg af revisorsuppleant. Dorthe for 1 år

10. Eventuelt
Spørgsmål fra Hanne: Regnskabet skal ud inden generalforsamlingen og informationer
skal ligge på hjemmesiden.
Lone P.: Jeg savner referater fra bestyrelsesmøderne på hjemmesiden og i nyhedsbrevene.
Bestyrelsen: Det kommer fremover.
MICHAEL FRA GRIBSKOV STUBOGGREN:
Morten laver en tidsplan til besøgsrunden fra G.S.ogG.dk ( 2 datoer) og sætter den i næste
nyhedsbrev, som laves i uge 26 eller 27. Rundturen vil formentlig foregå i midt aug. – start
sep. 2016 og udførelsen af arbejdet i vintermånederne 2017, bare vi får frost.
Huske arbejdslønnen kan går med i håndværkerfradraget til skat.
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