Grundejerforeningen Strandgaarden.
Generalforsamling.
Tid: 25.5.2019 kl. 10.00
Sted: Tårup Strand Camping.

Agenda:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6.Valg af bestyrelse, suppleant.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.

Ad. 1. Valg af dirigent.
Søren Svendsen vælges som dirigent

Ad.2. Formandens beretning v. Keld Velling.
Alle har indbetalt kontingent, dog har en lodsejer indbetalt 200,-kr mindre end opkrævet i protest over
foreningens frokost ved generalforsamlingen.
Efter stormene i januar måned er der hver gang ryddet op og strandarealet vedligeholdt. Ingen af vore
broer har lidt skade i forbindelse med stormene.
Græsslåningen af fællesarealerne nu med cylinderklipper giver et pænere resultat end den tidligere
rotorklipning.
Et af bord-bænksættene er udskiftet. Maling af sættene er planlagt til denne sommer.
Bålpladsen må modtage brandbart materiale fra 1.6.2019 til Sct. Bålet.
Petanquebanen vedligeholdes løbende.
Slæbestedet opgraderet med et betonunderlag.
Redningskransene genplaceret efter stormen og ny rekvireret fra Tryg Fonden, som donerer den gratis.

Hjertestarteren på Agertoften 29 har ikke været i brug. På samme adresse forefindes kloakskovl og
rensebånd, som står til medlemmernes frie afbenyttelse.
Dræningen af Agertoften mellem nr. 36 og nr. 16 er gennemført med succes.
Der har været et større oliespild på Agertoften mellem nr. 2 og 8, som efter en del kontakter med/pres på
Nyborg kommune er fjernet og vejen genetableret.
Vejene skrabes løbende så huller undgås i videst muligt omfang og arbejdet udføres af entreprenør Henrik
Nielsen.
Vejbump vedligeholdes bedst muligt og dræn forsøges lagt på den høje side af nogle af de udsatte bump i
efteråret 2019.
Blomsterkummerne vedligeholdes smukt af de lodsejere der har meldt sig som gartner for hver enkelt.
Omkostninger i forbindelse med dette arbejde refunderes hos kassereren.
Fra 1.6.2019 har vi opsagt vore lokale forsikringer og genetableret samme gennem Fritidshusforeningen til
en lavere præmie og bl.a. med gratis juridisk hjælp om nødvendigt.
I samarbejde med Tårup Camping, Tårup Strand grundejerforening og Stengårdens grundejerforening har vi
indledt et samarbejde med Nyborg kommune bl.a. vedr. tilkørselsvejene til vores område. Med den løbende udbygning af især Tårup Strand området bliver belastningen/sliddet af vejene større. Ligeledes har
samme gruppe anmodet om en fartbegrænsning på vejene med henholdsvis 60 km/t på Lersey Alle og 50
km/t på Maemosevej. Et andet resultat af samarbejdet har medført beskæring af beplantningerne i Tårup
Strandområdet og ikke mindst ud for ”ruinen” på Lersey Alle.
Kvæget på fællesarealet var ret uroligt/støjende i Påsken fordi kalvene var taget fra deres ophav.
Lars kruse rapporterede om 6.500 besøg på hjemmesiden og efterlyste fotos fra området.
Medlemsliste ajourføres og rundsendes direkte til medlemmerne.
Nabohjælp er oprettet på lukket facebook-gruppe. Tilmelding kan ske til foreningens Webb-master Lars
Kruse.
Foreningens velkomsthilsen med en orientering om foreningen og området modtages altid positivt af de
nye beboere.
Sct. Hans bål afholdes 23.6.2019 kl. 21.00.
Sommerfesten i f.m. generalforsamlingen får stadig større tilslutning. (2016: 34, 2017: 37, 2018: 36 og
2019: 45).

Som kommentar til formandens beretning blev det nævnt at man ved vestkysten binder vejstøv med
vejsalt.
Der blev også forespurgt om bedre adgang til stranden med både. Men iflg. Den gældende Lokal Plan 240
kan vejene ikke udvides uden afgivelse af areal fra de berørte lodsejere.
Både ved badebroerne er ikke tilladt!

Ad. 3. Regnskab v. Jørgen Malmos.
Regnskab vedhæftet. Årets indtægter og udgifter var lige store. Der var ingen spørgsmål.

Ad. 4 og 5. Et forslag om ekstraordinær opkrævning af kr. 1.000 til færdiggørelse af kystsikringen blev
enstemmig vedtaget. Kontingentet for 2019/2020 blev således vedtaget til kr.: 2.000

Ad. 6. Valg af bestyrelse.
Helge Pasfall og Per Holm var på valg og blev genvalgt.
Hanne Clausen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.

7. Revisor. Hanne Dannesbo nyvalgt.

8. Eventuelt.
Der blev forespurgt om en fast dato for Generalforsamlingen og det blev bekræftet at det vil blive den
sidste lørdag i maj måned.
En fast skraldespand på stranden blev efterspurgt, men det fastslået, at alle tilstedeværende kunne
acceptere at småaffald (hundeposer) kunne lægges i nærmeste skraldespand.
Sidst og ikke mindst blev der anmodet om at ALLE kører langsomt i området for at holde det sikkert og
samtidig undgå støv.

Herefter takkede formanden dirigenten og forsamlingen for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen konstituerede foreningen sig uforandret.
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