Generalforsamling torsdag 9. maj 2013
på vandrerhjemmet Djursvold, Dyrehavevej, Gjerrild.
Referat
Valg Af dirigent
Kent Kusk valgtes uden modkandidat..
Beretning:
Formand Henning Kusk aflagde, følgende beretning:
Servernedbruddet, der bevirkede, at GNGs medlemsregister gik tabt, har virkelig voldt hovedbrud det
seneste år, men vi er ude i lyset igen. Bestyrelsen har valgt at indkøbe et kombineret
regnskabssystem/medlemskartotek, der desuden kan en del mere.
Da jeg er uden den store indsigt i programmet og dets muligheder vil jeg bede vores revisor (og måske
kommende kasserer) Kirsten Berthelsen, der har stået for udskiftningen om en situationsrapport, og hun kan
også fortælle om programmets muligheder.
Kirsten Berthelsen, fik ordet, og oplyste blandt andet, at hun inden valget af program havde været i tæt
dialog med Nets (tidl. PBS) og under søgt et par alternativer hhv. Microwa og Rambøl, foreslår, at foreningen
indkøber et online foreningssystem, som hedder ForeningLet. Programmet er webbaseret ligesom Nets, som
vi fortsat skal bruge til opkrævninger.
Der er fuld integration mod Nets, ligesom der tilbydes e-fakturering til de EAN-kunder, som kræver det
(typisk det offentlige, som ikke modtager opkrævninger på andre måder).
I tilgift kan det også håndtere udsendelse af nyhedsbreve mv., hvis vi skulle få brug for det.
Der er løbende support og eksisterende aftaler med Nets kan konverteres, så folk ikke skal afmelde den
gamle aftale og oprette ny.
Prisen for dette inkl. et lille regnskabsprogram er kr. 3.800,- inkl. moms årligt+ engangsbeløb på kr. 1.000,- til
etablering.
Vi har hidtil klaret os med vort lille regnark; men jeg synes, at når ekstra-omkostningen ikke er større, vil det
være at foretrække, at også regnskabet ligger på "nettet", således at det hele er samlet et sted.
Formanden takkede for orienteringen, tog igen ordet og fortsatte:
Udgiften til det nye program neutraliseres dels af bortfaldet af kontingent for det gamle system og dels af den
ret store portobesparelse, vi opnår ved kun at indkalde generalforsamlingen via mail. Det er en
portobesparelse i omegnen af 3000 kr. Vi havde en overgang i tankerne at indlede et regnskabsteknisk
samarbejde med vandværket, da vi jo - stort set - henvender os til de samme mennesker - men det valgte vi
fra på grund af praktiske problemer. Lad mig i denne forbindelse sige mange tak til Kay-Flemming for hans
ekstraarbejde med at udsende indkaldelserne til denne generalforsamling. Vi er klar over de store problemer
vandværket har stået i, og vi sender vores bedste tanker og ønsker om god bedring til den tidligere formand
og kasserer.
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
som Damborg. Han kørte sin første tur som vejmand lige efter frosten var af jorden og bestyrelsens
stikprøvekontrol viste, at det skete tilfredsstillende. Der var dog et par misforståelser, som
grundejerforeningen påtager sig ansvaret for. Beklageligvis var Carsten ikke blevet informeret om de særlige
aftaler, der gælder for visse, korte vejstrækninger.
Støvbehandling med Dustex aftaler Carsten selv med firmaet, der sprøjter, og vejene har allerede fået første
gang i denne sæson.
Begrænsning af støvplagen med Dustex har generelt virket godt, men en 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 har desværre været problemer med den del af vejnettet, der vedligeholdes af kommunen. GNG foreslår
at GNG mod dækning af udgifterne overtager tilsyn og vedligeholdelse af Stavnsborgvej - eller subsidiært på
strækningen Dagmarvej-Dortevej.
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.
Et par enkelte steder er der problemer med bevoksning, der breder sig ud over vejene. Vejudvalget
kontakter lodsejerne om problemet.
132 mailadresser var i aftes tilmeldt GNGs malingliste. Og lad mig her erindre om, at denne mailingliste som
følge af vedtægtsændringen sidste år fra næste år overtager den trykte indkaldelse til generalforsamling. De
enkelte medlemmer skal selv tilmelde sig listen via foreningens hjemmeside www.gjerrild.dk
Efter at have ligget stille i et par år har GNG genoptaget sagen om en internet-mast ved stranden.
Ansøgningen er tilgået kommunen, der har bedt om at få den nøjagtige placering indtegnet på et kort. Så det
er da et lyspunkt, at vi ikke får et blankt afslag som sidst vi søgte. Masten tænkes placeret på
Fjeldholmlejrens grund. Lejren har for et par år siden givet sin skriftlige tilladelse, men GNG finder det mest
rimeligt at få bekræftet den gamle aftale.
Der har i 2012/2013 kun været behov for to egentlige bestyrelsesmøder, men derudover har jeg mødtes
(personligt og via telefon) med kasserer Frans Møller og revisor Kirsten Berthelsen for at rede trådene ud om
det fatale servernedbrud. Vi så i ånden et kort øjeblik, at vi skulle genoprette medlemskartoteket og selv
indføre vores 350 medlemmer med håndkraft, men heldigvis kom det ikke på tale.
Vores to vejfolk Finn Pedersen og Poul Kristensen er også mødtes flere gange for at aftale vedligehold. Finn
klipper og slår desuden så vores stier er ryddelige og fremkommelige. Tak til begge for deres indsats for at
bevare området tiltalende og fremkommeligt.
Beretningen blev godkendt.
Regnskab og budget:
Kasserer Frans Møller fremlagde regnskabet 2012 og budget for 2013 og måtte beklage et mindre
underskud, der dog ikke rokker ved, at foreningen har en god økonomi. Mht. budgettet for 2013 oplyste
Frans Møller (ikke uden stolthed i stemmen) at kontingentet/vejbidraget for vistnok 10. år i træk er uændret
kr. 270,- mens vi nok må regne med en beskeden stigning i prisen for grenordningen, der i 1013 bliver på kr.
230,- - så det årliger girokort fra GNG bliver for 2013 på kr. 500.Såvel regnskab som budget blev énstemmigt godkendt.
Indkomne forslag:
Peter Styrbæk, foreslog, at foreningens bestyrelse blev pålagt at arbejde for at få ophævet skovbyggelinien,
på de matrikler der er berørt. Styrbæk var selv til stede på generalforsamlingen og begrunde sit forslag, og
han gav desuden tilsagn om at være behjælpelig i behandlingen af henvendelser til kommunen. Man kan via
www. arealinfo.dk se, om ens sommerhus er berørt af skovbyggelinien.
Forrslaget blev vedtaget.
Valg
Formand Henning Kusk, blev genvalgt.
Kirsten Højgaard blev genvalgt.
Formand f. vejudvalget Poul Kristensen blev genvalgt.
Rudi Bak er udtrådt af bestyrelsen, og blev på bestryrelsens anbefaling erstattet af tidl. kasserer Frans
Møller. Formanden begrundede anbefalingen med, at bestyrelsen fortsat gerne vil trække på Frans Møllers
store detailkendskab til både området og dets beboere.
Til ny kasserer valgtes Kirsten Berthelsen.

Eventuelt
Det blev oplyst, at der i pressen er fremkommet oplysninger om, at der skal gøres en ekstraordinær indsats i
forhold til turismen ved Bønnerup og Gjerrild Nordstrand. Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge, om der
i den forbindelse er sat penge af til aktiviteter eller foranstaltninger ved nordstranden.
Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge vilkårene for - og økonomien i opsætning af en hjertestarter.
Det blev foreslået, at bestyrelsen opfordrer grundejerne til at tilslutte sig "Nabohjælp"
Der blev efterlyst et opslag i portalen med bestyrelsens sammensætning og adresser.
Bestyrelsen oplyste, at generalforsamlingen i 2014 finder sted på Djursvold, Kr. Himmelfarts dag,
torsdag den 29.maj 2014 kl. 10. Der indkaldes udelukkende via mailing-listen og opslag på hjemmesiden
www.gjerrild.dk og i portalen ved indkørslen til området. Ønsker man indkaldelse pr. brev, skal der afleveres
en frankeret kuvert med navn og adresse til et af bestyrelsesmedlemmerne.
Referat Kirsten Højgaard/Henning Kusk
Lagt på siden 12. maj 2013

