Generalforsamling 22. maj 2009 på Gjerrild Vandrerhjem
Referart
Til dirigent blev valgt Kent Kusk
Formand Henning Kusk aflagde følgende beretning:
Velkommen til den 39. ordinære generalforsamling - og dermed også den 39 beretning - her i foreningen 40
jubilæumsår.
VEJE OG STIER: GNGs fornemste opgave er at vedligeholde områdets veje og stier. Vi er efterhånden
kommet i den situation, at års målbevidst arbejde nu bærer så megen frugt, at der i løbet af det seneste år
kun kommer meget få klager over vejenes tilstand. Foreningen har igen i år indgået kontrakt om
vedligeholdelse af vejene med fa. Damborg, som vi har samarbejdet med i en årrække. Og jeg kan glæde
med, at igen i år har vejudvalget forhandlet sig til en pris, der gør, at vi kan fortsætte med et uændret
kontingent. Vi satser på at køre med uændret kontingent i hvert fald til 2011 - så har kontingentet været
uændret i ti år.
Alt i alt er vejenes tilstand god, og vi høster nu frugten af, at vi i 2008 fik rettet op på et par bløde punkter,
som har voldt og nogen hovedbrud i de forgangne år: Overgangen hvor grusveje møder asfaltveje. De mest
udsatte udkørsler ved Agnetevej, Adelevej, Annettevej og Annavejs udmundinger i Langholmvej har nu i
omkring år været belagt med SF-sten, og det har løst problemet. Det var ikke nogen billig løsning, men de
sparede omkostninger på vedligeholdelse på disse udsatte steder har vist, at det var den rigtige beslutning.
Bestyrelsen skønner, at SF-stenene er ligeså holdbare - om ikke mere - end asfalt, selv om der naturligvis vil
komme reparationer ad åre.
I begyndelsen af marts fik GNG tilbudt at overtage en større del af vejnettet i områdets vestlige ende. Vejene
er udskilt i et særskilt matrikelnummer som er tilskødet en privatperson. Bestyrelsen fandt efter grundig
overvejelse, at en sådan overtagelse af en del af vejnettet dels lå udenfor foreningens formål og dels
afstedkom så mange uafklarede juridiske aspekter, at bestyrelsen valgte at takke nej. GNG foreslog i stedet,
at arealet blev overdraget kommunen som på vor forespørgsel havde erklæret sig indforstået med at
overtagelsen.
STØVPLAGE: Og så lige det årligt tilbagevende hjertesuk. Støvplagen. Det er voldsomt irriterende, når
støvet i de tørre perioder hvirvles op fra vejene og lægger sig som et tyndt, gråt lag på biler, huse,
bevoksning og vasketøj på de tilstødende arealer. Der er kun én løsning på dette problem: Kør
langsommere.
Hastighedsgrænsen på 40 kmt. i området blev ved sidste års generalforsamling foreslået sat ned til 20 km. i
timen. I det forløbne år har bestyrelsen undersøgt muligheden for at få hastighedsgrænsen sat ned. Der er
endnu ikke kommet noget konkret resultat af disse forespørgsler - jeg kan forestille mig at politireformen gør,
at vores forespørgsel er kommet lidt langt ned i bunken. Det er også OK, men bestyrelsen arbejder videre på
at få klarlagt om en sænkning af hastigheden er mulig.
I samme sag er der skrevet til nogle af de aktører, der benytter vores veje - kommunen,
renovationsselskabet, postvæsenet etc. Og indskærpet, at hastighedsgrænsen skal overholdes - både for at
skåne beboerne for støvplagen i de varme og tørre perioder, men ikke mindst for at minimere sliddet på
vejene, som især de store køretøjer er stærkt medvirkende til.
Bestyrelsen har desuden besluttet at opkræve vejbidrag hos de brugere, der benytter vejene, men som ikke
er medlemmer af grundejerforeningen. Det drejer sig om en lille halv snes.
FLISORDNING: Sidste års generalforsamling vedtog at genoptage flisordningen, således, at der blev
indsamlet til flis to gange årligt - forår og efterår. Der blev således samlet både sidste efterår og i dette forår,
og begge gange havde bestyrelsen overdraget opgaven til HedeDanmark. Der blev forud for ordningens
genindførelse taget flere priser hjem, men HedeDanmark var klart det billigste. Lad mig tilføje, at
HedeDanmark også besidder en ikke ringe erfaring med sådant arbejde, og det er mit indtryk, at
indsamlingen både i efteråret of i foråret er gået godt - jeg har i det mindste ikke fået nogen klager - hverken
fra grundejere eller fra selskabet over forkert anbragte grenbunker.
Derimod har bestyrelsen modtaget - ikke mange men dog nogle - tilkendegivelser af, at flisordningen var for
dyr. Et enkelt medlem har udmeldt sig af foreningen, da han ikke ønsker at betale til ordningen - han anfører,

at han allerede gennem sin skattebetaling er med til at finansiere genbrugspladsen i Glesborg.
Det giver mig anledning til at komme med et par bemærkninger - som nok er gentagelser fra sidste års
debat. Men bestyrelsen lagde også vægt på, at undgå slitage på vejene - og det går vi når ikke flere
hundrede biler med trailere skal køre grene til genbrugsstationen. At vi med ordningen nedbringer udslippet
af CO2 betragter jeg som en kærkommen sidegevinst.
Bestyrelsen var også betænkelig ved, at vi uden en indsamlingsordning kunne risikere at kvas og grene blev
stuvet af vejen i stærkt brandfarlige kvashegn i skellet mellem grundene eller smides i store uofficielle bål. eller blot smides, hvor der nu er plads til det - på åbne pladser eller på ubebyggede grunde.
Om to afhentninger om året så er for mange og kan skæres ned til en enkelt afhentning får vi lejlighed til at
diskutere senere, når bestyrelsens forslag om en ændring af ordningen skal til debat.
BEPLANTNING: Sidste år var der ros til grundejerne mht. til beplantning langs veje og stier. I gen år i år har
bestyrelsen i det forløbne år kun et fåtal af gange overfor grundejere måtte påtale, at bevoksningen
efterhånden bredte sig så meget ud på offentlig vej, at klipning og beskæring var påkrævet. Det er glædeligt,
at grundejerne selv er opmærksomme på, at veje og fortove skal holdes fri for bevoksning i
overensstemmelse med de kommunale krav.
Mange steder klipper grundejerne bevoksningen ud til de offentlige stier, og det er alle brugerne glade for.
Ellers er det næstformand Finn Pedersen, der er ude med klippemaskinen for at gøre stierne farbare. Tak til
ham og vejformand for Poul for deres indsats for at holde veje og stier i god stand - til en god pris.
NY UDSTYKNING: Det nyudstykkede område i den sydlige ende af strandområdet ligger stadig hen som
mark. Lokalplanen for området er vedtaget i teknisk udvalg men har endnu ikke været forelagt byrådet, de en
af lodsejerne mangler at skrive under på en samtykkeerklæring. Før det sker, kommer lokalplanforslaget ikke
på byrådets bord. Og så er tiden vel heller ikke de bedste til at sælge sommerhusgrunde, så mon ikke
området får lov til at ligge "brak" en tid endnu.
EJERSKIFTE: I forbindelse med flytninger ejerskifter er det vigtigt, at GNG får noteret den nye adresse eller den nye ejers adresse - af hensyn til kontingentopkrævning. Hvert år får vi breve retur fordi en grundejer
har glemt at melde flytning eller fordi GNG ikke har fået at vide, at en grund har skiftet ejer. Her er tale om
håndarbejde. GNG får ikke automatisk besked om ny adresse eller ejerskifte. Det holder vores kasserer
Frans Møller øje med i diverse blade og aviser. Vi har oprøvet om vi kunne få meddelelserne automatisk fra
folkeregistret bl.a. - men det er ikke muligt. Så jeg vil appellere til at man husker at melde flytning eller
ejerskifte. Det spare Frans for meget besvær.
GRÆVLINGE mv: Ræve, grævlinge, rotter mv. er et stigende problem i området. Grundejerne bør holde
deres affaldsbeholdere forsvarligt indhegnede og de bør ikke i udhuse eller garager opbevare frugt,
madvarer eller andet, der tiltrækker dyr.
SHELTERS: Såkaldte shelters til primitiv overnatning har været på tale et par steder på Nordstranden. .
GNG har meddelt, at foreningen ikke på nogen måde kan involvere sig i opstillingen eller driften af sådanne
shelters. Der er oprettet shelters en række andre steder i kommunen, men ikke på Gjerrild Nordstrand - jeg
har indtryk af, at en bestemt modstand fra Statsskovvæsenet har haft en vis indflydelse.
TRÅDLØST INTERNET: Trådløst Internet til nordstranden burde have været en realitet, men en usædvanlig
lang sagsbehandlingstid hos Norddjurs Kommune - og en ikke ringe portion uvilje og uvidenhed om projektet
- har indtil videre medført, at ansøgningen om opstilling af en mast ved stranden er afslået. Det er mit indtryk,
at afslagene bygger på forkerte præmisser og at der som begrundelse bl.a. bruges irrelevante argumenter. således lyder en af begrundelserne, at masten vil stå tæt på et fredet område. Altså: Enten er området fredet
eller også er det ikke - man kan heller ikke være en lille smule gravid. Heller ikke strandbyggelinien kommer
masten i karambolage med. Det ser ud til, at de to store hurdler er at masten ligger i kystnærhedszonen og
at den er for høj. Det første kan vi ikke lave om på, men højden kan muligvis reduceres.
Repræsentanter fra Norddjursnet.dk og GNG har overfor en repræsentant for borgmester Torben Jensen
(han han selv lovet at komme men brændte os af) søgt at forklare sagen og har bla. Bedt om en
åpstedsforretning, så vi kan vise, hvor lidt synlig masten vil blive. Men det er foreløbig blevet os nægtet.
HJEMMESIDEN: www.gjerrild.dk er i øvrigt et godt sted at hente information. Den opdateres når der er nyt at
fortælle, og har man informationer til siden er man velkommen til at skrive til redaktøren - det er også mig. I
de seneste måneder har der været arbejdet på at færdiggøre en mailingliste, så man automatisk kan melde

sig til at modtage en mail, når der er nyt fra GNG. Det nye tiltag vil se dagens lys om efter sommerferien, og
så kan man via hjemmesiden bestille nyhedsmails fra GNG. Disse nyhedsmails kan måske komme til at
afløse GNG-Nyt, som i øjeblikket er et godt aktiv for foreningen.
På www.gjerrild.dk findes informationer om stranden, om områdets seværdigheder. Desuden findes et kort
over området, og her kan man desuden holde sig orienteret om, hvad der sker på nordstranden. Det har
flere fundet ud af, og det er glædeligt, at der i forbindelse med udlejning af huse er henvist til siden.
Endelig findes der på siden referater fra bestyrelsens møder under rubrikken "Bestyrelsen arbejder". Og den
har arbejdet godt det seneste år.
BLÅ FLAG: I 2007 fik vi ikke det blå flag på grund af kommunal smøl med prøveudtagningen. Også i år står
flagstangen på stranden tom, men denne gang er baggrunden anderledes alvorlig: Vandprøverne levede
ikke op til kravene. Det kan lyde paradoksalt efter at der for få år siden blev ofret en halv snes millioner
kroner på at kloakere området, men der udvaskes åbenbart stadig for mange. Uønskede stoffer i havet. Alle
prøverne er i år udtager under ugunstige vindforhold, men Norddjurs Kommune fik ikke held til - på den
baggrund af få omgjort beslutningen om at nægte nordstranden det blå flag.
GNG-Nyt: Foreningens meddelelsesblad GNG-Nyt går godt. Frans Møller har det store overblik over
indtægter og udgifter ved bladet, men takket være mange annoncer - og ikke mindst mange farveannoncer
giver det lille blad et godt supplement til foreningens likvider. Men med tiden bliver bladet nok afløst af en
mail-ordning (indkaldelsen til generalforsamlingen skal dog nok fortsat ud med fodpost).
Lad mig slutte beretningen med at sige mine bestyrelseskolleger tak for en forbilledligt samarbejde i det
forløbne år.
Med disse ord skal jeg overgive beretningen til forsamlingens debat og afstemning.
Under debatten om formandens beretning blev der spurgt, hvad bestyrelsen agter at gøre ved den
omsiggribende trafik med 4-hjuls-knallerter/motorcykler på stranden. Henning Kusk afviste, at medlemmer af
bestyrelsen skulle agere politi på stranden og påtale den slags kørsel. Han opfordrede til, at man anmeldte
ulovlig kørsel til politiet.
På forespørgsel blev det oplyst, at bestyrelsen ikke har viden om eller kendskab til en vindmøllepark, som
Dong efter sigende påtænker at opføre i farvandet ud for Djursland.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.
Kasserer Frans Møller fremlagde det reviderede regnskab for 2008 (se det HER), budget for 2009 samt
forslag om uændret kontingent, der blev eenstemmigt vedtaget.
Bestyrelsens forslag om at indskrænke indsamlingen af grene til flis til een gang årligt - om efteråret - blev
vedtaget med 27 stemmer for og 20 stemmer i mod.
Valg til bestyrelse og af revisor var genvalg. Til suppleant til bestyrelsen valgtes Hanne Steenholt, Astavej, i
stedet for Pia Asbæk.
lagt på siden 22. juni 2009

