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Dagsorden: 

Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslå Mogens Lindbjerg. Valgt 

Som dirigent skal man også sikre lovligheden af, at COVID19 direktiverne overholdes. Dvs. 
forsamlingsforbuddet med 50 personer, mulighed for afspritning, overholdelse af Cafeens regler 
om bordopsætning, servering m.v. 

Ifølge vores vedtægter skulle generalforsamlingen være afholdt i Juni måned. Dette har ikke 
kunnet lade sig gøre p.g.a. COVID19. Iflg. Kontakt til Jurist, så betyder det ikke noget, da 
udskydelse skyldes COVID 19 og vil blive betragtet som (force majeure). Vi skal dog sikre 
overholdelse af varsling (14 dage) og mulighed for at fremsætte forslag. 

Invitation til generalforsamling er fremsendt den 17. juni 2020 via mail – dvs. 18 dage før 
generalforsamlingen.  

Jeg betragter hermed generalforsamling som lovlig indvarslet. 36 mødt 

Ifølge vedtægterne  

1. Bestyrelsens beretning. 

Karsten 

Beretningen blev vedtaget. 

 
               Kommentar: Ønske om at bump på strandvejen ændres. En deltager nævner at i Hornslet er de                  

 begyndt at fræse af bumpene. 

 Luksus problem at belægge hele den gamle vej  

 Mogens fortsætter med at passe området ved søen. 

 Røllikevej kunne evt. få hævet vejkassen, så vandet bliver ude på marken. 

Den gamle vej har dårlige oversigtsforhold med buske. 

 
 Har vi søgt fonde til badebroen? Endnu ikke, det er Blombjergparken der har bolden, vi vil gerne 

 drøfte løsning med dem, men endnu ikke binde os til store udgifter. 

Samarbejde med øvrige Grundejerforeninger i det hele taget. 
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2. Regnskab 2019/2020 og budget 2020/21  Regnskab godkendt. 

Else 

Kommentarer: Er beløbet til vedligehold stort nok? Det mener vi. 

Skal vi sætte kontingentet op med små beløb årligt. Bestyrelsen mener at vi har tilpas med 
nuværende kontingent. Men vi holder løbende øje med vores behov. 

Vejfonden opfordres til at lægge skærver på alle veje. 

3. Valg af: Formand (ulige år) 

Karsten Hansen, ikke på valg  

4. Valg af:  Kasserer (lige år) 

Else Skivesen. villig til genvalg:  genvalgt 

5.  Valg af: Bestyrelsesmedlemmer: 

Peder Sikjær, villig til genvalg: genvalgt 

Thomas Lytzen, ikke på valg 

Henning S. Molsø, ikke på valg  

6. Valg af 2 suppleanter: 

Forslag: Bjarne Søndergaard og Niels-Jørgen Pallesen – begge er villige til genvalg:  
genvalgt 

7. Valg af 2 revisorer: 

Anna Christensen er villig til genvalg - Kurt Jensen er ikke villig til genvalg: Anne genvalgt 

Forslag Mogens Lindbjerg: Mogens valgt 
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      9.    Indkomne forslag: 
 

 

 

Morten Jensen 

● Vil der være mulighed for, at sætte flere skilte op med hastighed 20 km/t op ad Den gamle vej, 

da det er en af sommerhus områdets store veje. Mange kører for stærkt og "glemmer", at det 

er 20 km/t der er gældende på denne vej. 

o Vi er obs på, at der til tider køres for stærkt på vores store veje. Vi håber, at markerings 

skiltene med 20 km kan få folk til at sænke farten. Vi er meget tilbageholdende med at 

sætte chikaner / bum op, men håber i stedet at vi alle kan hjælpe hinanden med at tage 

fat i dem, som køre for stærkt. En god dialog fremmer ofte forståelsen for, at vi skal 

passe på hinanden og respektere de anviste hastighedsgrænser 

o  Den Gamle Vej er en dele vej mellem 4 grundejer foreninger og vi  skal selvfølgelig 

opnå til enighed, såfremt der skal sættes flere skilte op, laves chikaner / bum for at få 

folk til at sætte farten ned. Vi vil drøfte din henvendelse med de øvrige grundejer 

foreninger. 

Kommentarer: Skiltet midt på S.Møllersvej flyttes til hjørnet på Rypevej. Tage emnet op med 

vejfonden. 

Den gamle vej der kører de også meget stærkt og det støver voldsomt. Gerne også skilt der. 

Renovationsfirmaer kører meget stærkt. 

Den gamle vej store sten er til besvær. 

 

Walter, Havesvinget 5: 

Tilskud til bredbåndspuljen 2020. Jeg har modtaget brev fra Energistyrelsen vedr. ovennævnte. Jeg 

formoder dette er tilgået alle her på Følle Strand. Jeg vil gerne, at dette blev et punkt til 

dagsordenen. 

Kommentarer:  Bredbåndspuljen støtter områder med internet dækning under 10 mbit. De 

allerfleste i området kan modtage mellem 20 og 100 mbit, det vil derfor være nytteløst at samle 

interesserede medlemmer til søgning af støtte fra bredbåndspuljen.. 

 

Jette og Mogens, Søren Møllers Vej 10 

● At det reviderede regnskab for vejfonden fremlægges, så vi ved hvad pengene bliver brugt til. 

a. Vi kan ikke fremlægge det reviderede regnskab for vejfonden, da der ikke, som nævnt i 

min beretning, har været afholdt generalforsamling i vejfonden endnu. Jeg har også 

forsøgt i min beretning, at redegøre for nogle af de aktiviteter, som vi har fået udført af 

Vejfonden. Jeg håber, at det svar på spørgsmålet..  

Kommentarer: vejfondens regnskab skal lægges på vores hjemmeside. 

● At beboerne i grundejerforeningen gøres bekendt med det danske flagreglement, 

Så der ikke flages med udenlandske flag, og selv om det er inden for rigsfællesskabet, 

Samt at der ikke flages på hel stang 9. april før efter kl. 12.00 m. m 
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a. Vi kan lægge flag reglementet på vores hjemmeside, så alle har mulighed for at finde 

dem MEN I må ikke forvente, at bestyrelsen vil rende rundt og se efter om disse regler 

bliver overholdt. Der er det bedre, at man som nabo / genbo tager en snak herom. 

Kommentarer: 

gå på hjemmesiden og læs  lFlagregler i Danmark . https://blombjerggaard.dk/links/  

 10. Eventuelt. 
      Drøftelse af anvendelsesmulighede for søen – vores nye rekreative område. Er der nogle      

 forslag? 

● Låge indtil søen  

● Fliser med mulighed for at opsætte bord og bænke 

● Legeredskaber 

● ??? 

Kommentarer: gerne en låge, men spørg de nærmeste grundejere, så vi også undgår larm og 

ballade.  

Bevare det som det er da der er mange fugle og padder. 

Lave et hul i hækken da man ikke kan komme ind i øjeblikket. Bestyrelsen sørger for markering af 

området. 

Forslag: granit på den nye del af S.Møllersvej. Vejfonden har overtaget vejen.  

Vi skal måske sørge for at der kommer granit, da der var granit inden vejfonden overtog.  

Hvornår kommer der granit på?  Formanden lovede at det på det hurtigst muligt. 

Alle forslag og kommentarer vil blive behandlet snarest muligt af bestyrelsen. 

Afslutning: 

På bestyrelsens vegne – tak for de forskellige valg. 

Tusind Tak til Mogens for en god ledelse af generalforsamlingen.  

https://www.justitsministeriet.dk/arbejdsomraader/flagning/flagning-i-danmark
https://blombjerggaard.dk/links/

