
Referat fra generalforsamlingen i Husby sognegård den 20. juli 2002  

1. Valg af dirigent  

Erling Olsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet.  

 2. Formandens beretning til godkendelse  

Formandens beretning tog udgangspunkt i den udsendte skriftlige beretning, hvortil 
der henvises. Følgende synspunkter kom frem under debatten:  

Vedtægter: 

Foreningens vedtægter er sammenskrevet med de ændringer som er besluttet over 
de senere år. De sammenskrevne vedtægter er vedlagt dette referat.  

Veje og Stier: 

Formanden orienterede om et enkelt vejsyn som kommunen har gennemført.  

Betyrelsen anbefaler et vejbump på Grævlingvej, som etableres af kommunen.  

Bestyrelsen opfordrer kraftigt til at få ajourført husnummer - og hvis der er 
spørgsmål kan bestyrelsen kontaktes.  

Formanden gav opfordringen fra kommunen videre, ang. klipning af bevoksning 
langs veje så der er et frirum på 4 x 4 meter, og til fjernelse af bælter med kvas og 
grene, af hensyn til brandfaren. Der var en kommentar fra en grundejer, der ikke 
mente at bælterne udgjorde en øget brandfare, da det er nemmere at slukke 
brande i disse bælter, end hvis kvas og grene ligger spredt på grunden.  

Erling Olsen foreslog at bestyrelsen tager kontakt til flisentreprenør ang. fjernelse 
af grene og kvas med henblik på at entreprenøren en til to gange om året kører 
rundt i området og henter grene og kvas hos de grundejer der ønsker dette.  

En grundejer ønskede svar på om det ikke var bestyrelsens opgave at påtale den 
ulovlige opførelse af skure og småhuse, og opfordrede bestyrelsen til at skrive ud til 
alle grundejere om denne ulovlige opførelse. Jens Holck svarede, at bestyrelsen 
ikke går ud og påtaler sådanne opførelser, men opfordrede grundejerne til at 
skrive til foreningen. Der blev i denne forbindelse stillet spørgsmål ved 
skraldespands -skurene som kommunen udbyder til salg, om disse skure så også 
omfatter forbudet ang. skure og småhuse.  

Flere grundejere var utilfredse over, den, til tider, voldsomme hesteridning langs 
bla. Kjærgårdsvej, og ridning igennem klitterne. Lars Killerich Hansen orientede om 
reglerne ang. ridning hvor det bla. fremgår at ridning ned til stranden er tilladt ved 
nedkørselsvejene/ parkeringspladserne til stranden, men at der selvfølgelig skal 
udvises hensyn fra rytterne, og at Lars Killerich Hansen havde kontaktet Vedersø 
rideskole ang. dette.  

Afvandingprojektet: 

Lars Killerich Hansen kunne meddele at grøfteprojektet og tilhørende konto 
forventets lukket ned i efteråret 2002, da der ifgl. teknisk udvalg ikke vil være 
behov for at udføre større arbejde på afvandingprojektet.  

 



Fyrværkeri: 

I slutningen af november måned og starten af december måned vil der blive opsat 
skilte på tysk og dansk, ang. fyrværkeriforbud. Skiltene nedtages igen lige efter 
årsskiftet.  

Medlemsstatus: 

Bestyrelsen vil arbejde aktivt for at informere de ca. 40 ikke medlemmer af 
grundejerforeningen, bla. ved etableringen af hjemmeside, og evt. skriftlig kontakt.  

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen  

3. Indkomne forslag: 

Der var igen indkomne forslag til behandling.  

Kontingent: 

Kontingentet forblev uændret.  

Nedlægelse af grøftefonden: 

Bestyrelsen har foreslået at nedlægge grøftefonden, da der ikke længere er behov 
for at udføre større arbejde. Grøftefondens midler opgøres og udbetales til 
grundejerne i efteråret 2002, efter det sidste arbejde er udført. Herefter skal 
vedligeholdelse betragtes som ren drift og derfor køres over foreningens normale 
drift.  

Forslaget blev vedtaget.  

4. Fremlæggelse af revideret regnskab udleveret på generalforsamlingen: 

Kasseren genemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt.  

5. Valg af bestyrelses medlemmer: 

Lars Killerich Hansen og Erik Demant ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev Niels 
Sandgård og Jens Olesen. Genvalg af øvrige, se vedlagte samlede oversigt.   

6. Eventuelt: 

Lars Killerich Hansen orientede om en blokering af et vejgennemløb som var 
stoppet med en pæl påsat en plastikpose?!  

Strandgården manglede rensning af deres rør.   

Jens Holck takkede Lars Killerich Hansen for mange års deltagelse i bestyrelsen, og 
ikke mindst det store arbejde han har lagt i grøfteprojektet. Lars Killerich Hansen 
fortsætter i teknisk udvalg.  

Jens Holck takkede også Erik Demant for 1 års bestyrelses arbejde, Erik Demant 
fortsætter i juridisk udvalg.  

 


