
Referat 2009 

Generalforsamling i Grund – og Fritidshusejerforeningen ”Sønderklit”. 

Søndag d. 17. maj 2009 kl. 14.00. 

Gæstgivergården Engholm, Engvej 50, Lyngså, 9300 Sæby. 

 
Velkomst. 
Formand Jørgen Hansen bød velkommen til de fremmødte, omkring 70 heraf 35 stemmeberettigede. 

Der blev givet et par minutter til, at man kunne forsyne sig med øl eller vand inden mødets 
begyndelse. For egen regning. Senere var foreningen vært ved kaffe, boller og kagkage. 

Valg af dirigent. 
Johan Honum blev foreslået. Valgt med akklamation. 

Dirigenten takkede for valget og bekræftede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Johan 
Honum gennemgik dagsordenen og forespurgte forsamlingen, om nogen ønskede skriftlig afstemning, 
når der skulle stemmes. Det var der ikke. 

Formandens beretning. 
Jørgen Hansen fremlagde beretning. Se bilag. 

Formanden fremhævede, at arbejdsdagen gik godt, og at folk arbejdede effektivt. Han anbefalede, at 
grundejerne igen mødte op. 

Vejene er til diskussion. Der er blevet brugt mange ressourcer på at få dem i god stand. Så langt, så 
godt, men de bump, der er blevet anlagt for at dæmpe farten, skal gøres lovlige i forhold til 
kommunale regler. 

Der er blevet lagt vejmateriale ved informationstavlen. Det er til fri afbenyttelse ud for eget hus. 

Beretningen blev godkendt. 

Årsregnskab. 
Kirsten Hust fremlagde regnskab. Se bilag. 

Der blev spurgt, om ”vejbeløbet” skal fortsætte i den størrelsesorden. 

Vejansvarlig Gynther Mølgaard gjorde rede for det store behov, der var for en grundlæggende 
udbedring, men at vejene nu skulle være i en stand, så der kun skal mere beskedne beløb til. 

Budget. 
Kirsten Hust gennemgik budget for det kommende år. Se bilag. 

Kontingent og vejbidrag. 

Uforandret. 

Der blev spurgt, om der er styr på udgifterne til dags dato. 

Gynther Mølgaard forklarede, at der fakturaer på alt og gav yderligere en redegørelse for udgifterne til 
vejmateriale, skilte, bump m.v. 

 

(Fortsættes) 



Behandling af indkomne forslag. 

Fra Benny Jensen og Ingerlise Krarup, Birthesvej 27, var der indkommet en klage over en sti mellem 
Birthesvej og Kajsvej. 

Jørgen Hansen: Det er egentlig de enkelte grundejeres pligt at holde de stier, så trafikken kan foregå 
uhindret, men nu bliver den sti gået efter på arbejdsdagen 2009.05.24 

Vedtægter. 
Ingen kommentarer. 

Valg af bestyrelse. 
Jørgen Hansen trådte ud af bestyrelsen. 

Gynther Mølgaard på valg og ønskede ikke genvalg. 

Kirsten Hust på valg og ville godt modtage genvalg. 

Suppleant Hasse Sørensen på valg og ønskede ikke genvalg. 

Valgt blev: 
Kirsten Hust 
Michael Christoffersen 
Tommy Thomsen 

Suppleant: Johan Honum 

Valg af revisorer. 
Genvalg. 

Ordensreglement. 
Hunde skal holdes i snor. Deres efterladenskaber skal samles op og fjernes. 

TV og internet. 
Et udvalg havde arbejdet med forskellige løsninger. 

Michael Christoffersen forklarede lidt om tilbuddet, der blev rundsendt sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen. 

Eventuelt. 
1. Forsikring: Hvis bumpene ”tager” en bils undervogn, har foreningen så en forsikring? 
2. Kommer der en lovlig skiltning op ved bumpene? 

Bestyrelsen lover at arbejde med en fremtidig forsikringsordning. 

 
Kirsten Hust takkede Jørgen Hansen, Gynther Mølgaard og Hasse Sørensen for deres indsats i 
bestyrelsen og Michael Christoffersen og Ole Hust for deres udvalgsarbejde med TV og internet. 
Referat BB 


