Grundejerforeningen Strandgården.
Referat af Generalforsamling.
Sted.: Tårup Strand Camping fælleslokaler
Tid.: Lørdag d. 30.05.2015 kl. 16.00
Agenda:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning v/formand Keld Velling
3. Regnskab v/kasserer Jørgen Malmros
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag:
a. Bestyrelsesforsikring
b. Kystsikring (nyt punkt)
6. Valg af bestyrelse og suppleant. På valg er:
a. Helge Pasfall. Modtager genvalg
b. Per Holm. Modtager genvalg
c. Nyvalg af ekstra suppleant for 2 årig periode.
7. Valg af revisor
a. Frank Pedersen. Modtager genvalg.
b. Nyvalg af revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Ad. 1. Søren Svendsen blev valgt.
Ad.2. Formanden berettede:
I perioden var der afholdt 4 bestyrelsesmøder og et møde med kommunen.
Vejene: Skærverne ligger fast og entreprenør Henrik Nielsen foretager vedligeholdelsen.
Skilte: En konsulent søges til klarlæggelse af mulighederne, en komplekst lovgivning.
Afvanding: Agertoften fungerer fint og Grantoften nyetableret (budget 13.500,-kr).
Fællesarealer: Ros til Jørgen Poulsen som slår græsset.
Mosen: Afvanding etableret og fungerer fint.
Bålpladsen: fra 01.06.2015 må der placeres brændbart materiale på pladsen.
Vold mod Stengården: Ryddet i fælles projekt med Stengården.
Petanquebanen: Bruges flittigt. Ny plade for registrering af score opsættes.
Borde og bænke på fællesareal: Bliver snarest malet.
Haveaffald: Ikke i mosen, ikke mod havet, ikke til dyrene på afgræsningen.
Broerne: Opsat. Garanti udløber næste år.
Redningskransene: Værdsat opstilling
Bådelauget: Spil flyttet og rampe udbygget. Båd stjålet i Påsken. Sikringer foretaget.
Hjertestarter: Placeret på Agertoften 29.
Hjemmeside: Besøges flittigt og redaktøren savner billeder.
Ordensregler: Anonymt meget kritisk brev modtaget. Brevskriveren opfordres til at
til at kontakte bestyrelsen for afklaring af evt. misforståelser.
Nye medlemmer: Ønskes velkommen med et par flasker leveret af formanden
Sommerfest: Fastholdes i forbindelse med generalforsamling, måske som frokost.
Sct.Hans: Bål afholdes på dagen kl. 21.00 ( Øl/vand serveres)
Praktisk medhjælp: Liste rundsendt for muligt hjælp fra medlemmerne.
Gennemgang af byggerier: Kommunen har startet gennemgang i visse udstykninger.

Ad.3. Regnskab. Kasseren gennemgik og konstaterede et overskud på 1630,- kroner
Ad. 4. Kontingent genfastsat til 1.000,-kr pr. år pr. parcel.
Ad. 5. a. Bestyrelsesforsikringen blev accepteret.
a. Kystsikringen. Selv om foreningens medlemmer i det truede område ikke viser særlig interesse for
projektet, arbejdes der videre med kommunen og kystdirektoratet. Ligeledes undersøges det om
der findes en paraplyorganisation for ejere af sommerhuse, som måske kunne hjælpe.
Ad.6. a+b. Helge Pasfall og Per Holm genvalgtes.
c. Suppleant blev Hanne Clausen
A7. a+b. Frank Pedersen blev genvalgt som revisor og Palle Tofte som suppleant.
Ad. 8. Det blev bragt i forslag, at der skulle placeres en kæde foran slæbestedet. Det overvejes.
Etablering af nabohjælp blev foreslået.
Generalforsamlingen sluttede kl. 17.45 med at formanden takkede dirigenten og forsamlingen for god ro og
orden. Herefter blev hjertestarten demonstreret. Middagen startede kl 19.00.
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