Gjerrild Nordstrands Grundejerforenings

generalforsamling Kr. Himmelfartsdag torsdag 29.maj 2014.
Referat:
Dirigent: Til dirigent valgtes Kent Kusk, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via
mailingliste og opslag i "portalen".
Beretning: Formand Henning Kusk aflagde følgende beretning:
Det servernedbrud, der bevirkede, at GNGs medlemsregister gik tabt og virkelig voldte os hovedbrud i sær i
2013 er overvundet. Takket være en ihærdig indsats fra den tidligere kasserer Frans Møller og den
nuværende ditto Kirsten Bertelsen er både regnskabet og medlemsregistret oppe og stå igen. Der er leveret
et propert stykke arbejde, som de skal have ros og ikke mindst en stor tak for.
Vi har med det nye program fået et moderne regnskabssystem, der både gør den daglige bogføring lettere
og er nemt at trække oplysninger ud af. Og udgifterne til det nye system er ikke voldsomt meget større, end
hvad vi tidligere har givet. Er man interesseret i yderligere detaljer kan kasserer Kirsten Berthelsen supplere.
Damborgs ophør med sin entreprenørvirksomhed har betydet, at vi har skiftet vejmand. Hvervet er overtaget
af en af Damborgs gamle medarbejdere, Carsten Gregersen, som overtog kontrakten på samme betingelser
- og pris - som Damborg. Og det ser ud til, at vi også i år undgår pris- og dermed kontingentstigning. Vi har i
en årrække lukreret på, at vejene efter det store kloakprojekt blev afleveret i fin stand, hvad der i flere år
minimerede vores vejudgifter. Men nu går den ikke længer. Vi må forudse, at de mest befærdede og dermed
mest slidte strækninger skal have en gennemgribende overhaling. Især Annavej og Betinavej, der begge er
fødeveje for et større område.
Det overslag, vi har indhentet, kalkulerer med en udgift på omkring 80.000 kr. Der vil blive indhentet
sagkyndige råd om, hvilke veje, der trænger mest. Bestyrelsen har besluttet at bruge en del af
kassebeholdningen på arbejdet. Men det må påregnes at bestyrelsen til næste års generalforsamling - efter
en halv snes år med uændret kontingent - kommer med forslag om en stigning i kontingentet fra 2016. Vi
kan endnu ikke sige noget om stigningens størrelse.
Der er i forbindelse med ny- og ombygninger konstateret et unormalt stort slid på enkelte veje, og
grundejerne, der er årsag til kraftig trafik af tunge køretøjer, opfordres til - eventuelt efter samråd med
vejformand Poul - at føre vejene tilbage til den tilstand, de havde, før byggeriet.
Der er enkelte steder langs veje og stier, hvor beskæring er påkrævet. De berørte lodsejere vil - hvis der ikke
sker en snarlig beskæring - få direkte besked i postkassen. Hvis der ikke beskæres "flytter" vejene sig. Og
man er faktisk erstatningspligtig, hvis bilerne får lakskader.
Der er sket en bedring på den del af vejnettet, der vedligeholdes af kommunen (Agnetevejs udmunding i
Langholmvej og på dele af Stavnsborgvej). GNG har tidligere tilbudt mod betaling at overtage
vedligeholdelsen af disse strækninger, men har nu valgt blot at tage forbedringerne til efterretning.
Støvbehandling med Dustex fortsætter i 2014, og vejmand Carsten aftaler selv tidspunkterne med firmaet,
der sprøjter. Begrænsning af støvplagen med Dustex har generelt virket godt, men en enkelt grundejer har
gjort opmærksom på, at midlet, hvis det ikke anvendes efter forskrifterne, kan tilsvine bilernes dæk og
undervogn. Bestyrelsen har modtaget adskillige positive tilkendegivelser om forsøget, der har bevirket, at
støvplagen er blevet væsentligt reduceret på de veje, hvor midler anvendes. Bestyrelsen har ikke
konstateret, at midlet ikke er udlagt korrekt, men har alligevel kontaktet entreprenøren, der sprøjter med
midlet, og gjort opmærksom på problematikken.
Der er i årets løb på stisystemet foretaget opfyldning med grus på en strækning langs Brønstrup Mølleå ved
Abelonevej, hvor stien pga. megen regn var stort set ufremkommelig.
Og lad mig i denne forbindelse rette en tak til vores to vejfolk Finn Pedersen og Poul Kristensen der også
udenfor bestyrelsesmøderne har aftalt vedligehold. Finn har klippet og slået, så vores stier er ryddelige og
fremkommelige. Tak til begge for deres indsats for at bevare området tiltalende og fremkommeligt.
192 mailadresser var i aftes tilmeldt GNGs malingliste. Og lad mig her erindre om, at denne mailingliste som
følge af vedtægtsændring sammen med et opslag i "portalen" ved indkørslen til omtådet, har overtaget den

trykte, postomdelte indkaldelse til generalforsamling. De enkelte medlemmer skal selv tilmelde sig listen via
foreningens hjemmeside www.gjerrild.dk. Afleverer man en frankeret og adresseret konvolut til bestyrelsen
kan man få indkaldelsen på papir tilsendt med post.
Og nu vi taler om Internet. Det ser ud til, at vi er ved at være ved vejs ende hvad angår det kommunale
papirarbejde om den mast, vi søger om tilladelse til at opstille på Fjeldholmlejrens grund. Alle ansøgninger er
sendt alle de forlangte tegninger, beskrivelser og tekniske data er sendt, så nu mangler vi kun resultatet af
nabohøringen.
Og så lige en nyhed, der vil glæde en del af de grundejere, der har grunde i områdets vestlige del.
Generalforsamlingen sidste opfordrede bestyrelsen til at arbejde for en ophævelse af Skovbyggelinjen.
Miljøministeriet har pr. 1. januar 2014 fjernet denne skovbyggelinje - men det er nok ikke udelukkende GNGs
fortjeneste.
Campingpladsen har siden sidste års generalforsamling opsat den hjertestarter, som generalforsamlingen
sidste år bad bestyrelsen om at undersøge. Hjertestarteren er tilgængelig hele året - og der kan i
nødstilfælde ringes til campingfatter Peter hele døgnet. GNGs bestyrelse har besluttet at yde et beskedent
tilskud på 1000 kr. til driften af denne hjertestarter.
Såvidt beretningen.
Inden generalforsamlingen gik over til debatten om beretningen togformanden afsked med to afgående
bestyrelsesmedlemmer, Finn Pedersen og Frans Møller, der fratrådte efter mange års aktivt virke. Frans
Møller opnåede således at passe på foreningens penge i over 25 år.
"Det har været en fornøjelse at have de to med på bestyrelsesholdet, og de vil (selv om de begge har skældt
mig ud) begge blive savnet for deres arbejde for foreningen.
Finn har i årevis passet på vejene og klippet hække, så adgangen til stranden ad stierne var uhindret, mens
Frans udover at passe regnskabet har budt utallige grundejere velkommen med velkomstbreve og
vedtægter.
Da foreningen ikke ejer en hæksaks har Finn brugt sin egen, så som en beskeden erkendtlighed for hans
utrættelige arbejde siger vi farvel og tak med et gavekort til Bauhaus til hjælp til en ny hækklipper.
Frans, der som nævnt har sørget for velkomstbreve, siger vi farvel med en ny postkasse, selv om hans
velkomstbreve nu er blevet elektroniske" sagde formanden.
I debatten om beretningen blev det oplyst, at der har været problemer med tilmelding til maillisten. Enkelte
medlemmer orienterede om, at de ikke modtager bekræftelsesmailen, og dermed ikke kan tilmelde sig.
Formanden opfordrede til, at man prøvede igen, men hvis det ikke lykkes derefter at sende bestyrelsen en
mail.
Der blev desuden efterlyst generel information, f.eks. om retablering af stien til Bønnerup, som fik alvorlige
skader under de seneste storme, men bestyrelsen har ikke modtaget meddelelse om, at en retablering er i
gang.
Erik Svendsen, Agnetevej, orientere om, at han har haft kontakt til Norddjurs Kommune vedrørende den
påtænkte mast på Fjelholmlejren. Sagen skulle være sendt i nabohøring, men naboerne har endnu intet
hørt. Grundejerforeningen lovede at forfølge sagen og rykke kommunens teknisk afdeling for svar.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Regnskab, budget og kontingent: Kasserer Kirsten Bertelsen fremlagde regnskab for 2013 og budget for
2015. Ingen af delene gav anledning til bemærkninger. Generalforsamlingen godkendte såvel regnskab som
budget og vedtog desuden uændret kontingent i 2015.
Forslag: Preben Larsen Alicevej, havde indgivet følgende forslag: "Der etableres en kontaktgruppe med
repræsentanter fra Grundejerforeningerne og campingplads m.v. til kommune og andre myndigheder med
henblik på at Gjerrild Nordstand tildeles det blå flag hvert år, at telefon- og internetdækningen forbedres, idet
den ikke er på højde med andre tilsvarende dækningsområder i Danmark, at strandområder forsynes med
affaldsspande af passende kapacitet, da de nuværende er for små og resulterer i forurening på strandene, at
informationsboden ved stranden opdateres, idet billeder falder ned. Boden er meget snavset indvendigt og
turistbrochurerne roder rundt på gulvet.og at vej- naturområdet holdes i en passende stand"
Preben Larsen begrundede selv forslaget, og generalforsamlingen besluttede efter indstilling fra formanden,
at GNG indkalder de relevante foreninger, institutioner og lign. til et møde om nedsættelse af den foreslåede
kontaktgruppe.

Valg: Kasserer Kirsten Bertelsen fik fornyet sit mandat, da hun i 2013 indtrådte som kasserer i stedet for
Frans Møller. Hun er nu valgt for to år.
Til nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Preben Larsen og Henning Qvist.
Til revisorer valgtes Erik Svendsen og John Jørgensen med Finn Pedersen som suppleant.
Referat: Kirsten Højgaard og H. Kusk
Lagt på siden 25. juni 2014

