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Velkomst 

Velkommen til Generalforsamling 2020, der dækker perioden 1. April 2019 til 31. Marts 2020. Dette er 

Generalforsamling nummer 74 i vores grundejerforening, som dermed har eksisteret i 74 år. Jeg har glædet 

mig til at få lov til at ringe med foreningens dirigentklokke. Vores tidligere formand gennem mange år 

Hanne Munk er fraflyttet området, så det bliver mig, der fremlægger bestyrelsens beretning. 

Tak fordi I også i år er så mange, der deltager. Generalforsamlingen er et vigtig møde i vores 

grundejerforening og det er noget af det, der giver sådan en forening som vores dens lange levetid og 

berettigelse er netop det, at I medlemmer deltager og bruger den demokratiske ret til at diskutere og 

træffe beslutninger om vores lokalområde. 

Desværre var vi nødt til at udsætte denne generalforsamling pga. Coronasituationen. Bestyrelsen prøvede 

flere forskellige datoer, men blev nødt til flere udsættelser, når coronasituationen i Danmark bølgede frem 

og tilbage sidste sommer og efterår. Til sidst besluttede vi i bestyrelsen, at afholde en dobbelt 

generalforsamling i år. 

Det kommer som nævnt i indkaldelsen til at foregå som 2 særskilte generalforsamlinger. 

Beretningen for 2019-20 vil blive en kort beretning, da flere punkter også behandles i beretningen for 2020-

21. 

Årets forløb i bestyrelsen. 

Bestyrelsen har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder af et par timers varighed. På møderne har vi klaret 

de nødvendige punkter og en del af arbejdet har været opfølgningspunkter fra sidste års dagsorden. Når 

der er presserende punkter mellem møderne klares de på mail og telefon. 

Bestyrelsens arbejde består dels af de tilbagevendende opgaver i forbindelse med ”årets gang”, dels de 

særlige ekstraordinære opgaver. 

Der har ikke været væsentlige ekstraordinære opgaver i perioden. 

I starten af juni blev der afholdt Arbejdsdag, hvor formålet er, at vi alle i fællesskab giver en hånd med til at 

forskønne vores område. Der bliver klippet buske på stien og Fællesarealet, malet borde og bænke, 

repareret og malet på Tømmerflåden, ordnet chikaner m.m. alt efter behov og antallet af fremmødte 

deltagere. 

Til ”årets gang” hører de faste arrangementer, hvor vi afholdt Skt. Hans aften på Fællesarealet. Tak for den 

store deltagelse, det var rigtig hyggeligt. Sædvanen tro fik vi musikakkompagnement til at hjælpe os 

igennem Midsommersangen og de 2 Ølstedsange i vores lille sanghæfte. Tusind tak for musikken til 

Flemming fra Hejrestien og til jer alle for den gode stemning, der var mellem folk, der mødtes og hilste og 

snakkede på kryds og tværs. 

På samme måde plejer vores årlige Strandfest at være en rigtig hyggelig aften. Den blev afholdt den 20.juli 

og var rigtig godt besøgt, kan jeg se, når jeg bladrer i billederne på min mobiltelefon. Hele teltet var fyldt og 

bordene udenfor blev også fyldt op. Der var stillet op til ’Stanggolf’ og der blev afholdt flere dyster i den 
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disciplin. Flemming stillede igen op med musikken og det inspirerede en af de yngre deltagere til lidt 

danseopvisning. 

Vores årlige rundgang, hvor vi tilser tilstanden på grundene i området ift. grundejerforeningens regler og 

kommunens bestemmelser om beskæring og klipning, er en tilbagevendende opgave, der alt overvejende 

bliver vel modtaget og vores små henstillinger i postkassen bliver fulgt. At enkelte grundejere har svært ved 

at få fulgt op på vores påmindelse skal ikke ødelægge billedet af, at de fleste er flinke og følger dem. 

Til bestyrelsens faste opgaver hører også administration. En fast, men større opgave, er vedligeholdelse af 

grundejerforeningens vejnet. Bestyrelsen følger en vedligeholdelsesplan fra 2011. I år omfatter arbejdet 

almindelig vedligeholdelse af grusvejene, dvs. skrabning og reparation af vejsider, begge dele er 

gennemført.  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


