
                                                 Referat af Generalforsamling fredag 26.10.2018 

                                                                      På Ølsted Kro kl. 19.00 

 

Velkommen til alle 

 

1. Valg af dirigent                                                                                                                                                  

bestyrelsen foreslog Steen Georg som blev valgt.                                                                                             

Steen Georg konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt.                                                                        

2. Formandens beretning v. Inge Haugsted    

Der var 1 af de nye medlemmer til stede, og i alt var 46 medlemmer til stede  

Som bekendt har arbejdet i bestyrelsen i dette år været på lavt blus, idet formanden og et               

bestyrelsesmedlem valgte at melde sig ud af bestyrelsen. Niels Westfall, som også er vores webmaster, 

har været sygemeldt hele året. Stig Wessberg har udført kassererarbejdet uden at være en del af 

bestyrelsen. Vi har derfor kørt bestyrelsen ved fælles opgaver og har koncentreret os om at lave, hvad 

vi besluttede, der var nødvendigt.   

Bestyrelsen er bekendt med 2 dødsfald, og der var et øjebliks stilhed for Nina Esmark Hybenvej 4, og 

Emmy Garp Grævlingevej 7 

Nye grundejere:  

Siden sidste generalforsamling er der solgt 3 huse. Velkommen til de nye grundejere Karen Andersen 

Grævlingevej 11, Marie Louise Qvist Falkevej 1 og Ninna Hyllested Cordtz Egernvej 9 

Vejene 

Der er sat nyt vejskilt op - blind vej ingen vendeplads på stolpen ved hybenvej. 

Strandgrunden 

Badebroen har en del huller, som vi havde planlagt at få lavet i år, men grundet den varme sommer var 

der mange der benyttede broen, og i eftersommeren kom stormen og blæste tangen op på broen. Vi 

satser på at få den lavet inden næste badesæson. 

Strandgrunden er slået en gang i midten af juni måned, og grundet den varme sommer har der ikke 

været behov for yderligere slåning. 

I samarbejde med strandudvalget, er strandgrunden i september måned slået af Hans Ole, idet Halsnæs 

Kommune ikke havde mulighed for at finansiere slåningen i år. 

Tangen er et rigtigt stort problem, som vi prøver at få løst. 

Tømmerflåden er sat ud efter stranddagen som aftalt. Næste år bliver der sat skilte på : ”udspring på 

bro og tømmerflåde på eget ansvar”.   



Med hensyn til dyrehold på strandgrunden er planerne skrinlagt. Trappen og brohovedet blæste af i 

stormen i september, og er efterfølgende lagt på land. Tømmerflåden er ligeledes taget ind for 

vinteren. 

Aktivdagen Store Bededag 

Knapt 35 aktive medlemmer var mødt op på stranden for at gøre klar til sæsonen. Der blev samlet affald, 

borde og bænke blev malet, og brohoved og trappe sat ud. Heldigvis var vejret med os, og vi afsluttede 

en hyggelig dag med dejlig mad, som Signe havde lavet. Jeg vil opfordre endnu flere grundejere til at 

komme denne dag, da det er en god måde at lære hinanden at kende på.  

Sankt Hans 

For første gang blev bålet aflyst på grund af afbrændingsforbud, og heldigvis havde Keld sørget for at 

skilte med Ikke at smide grene på stranden til afbrænding. 

Forskønnelsen af Kregme Station 

Det restaurerede skilt, er sat op på Kregme Station. Der er blevet luget i den nyplantede hæk 3-4 gange, 

og græsset langs hegnet er slået. 

It Forhold 

Der er stadig problemer med den nye hjemmeside, vi arbejder på sagen. 

 

Beskæring af træer og hække 

Keld og Inge har været rundt på vejene, og omdelt sedler om beskæring til de ca. 13 matrikler der 

havde grene hængende ud over vejbredden. 

Sidst skal slåtiderne vanligvis oplyses: 

Slåtider i maj, juni, juli, august: kl. 10-12 og 16-18 

Vinterhalvåret fra 1 september til 30 april kan man frit bruge motoriserede redskaber. 

Lørdag, søndag og helligdage kun i perioden fra 10-12 0g 16-18, dog undtaget første weekend i 

måneden; hvor det er tilladt at bruge motoriserede redskaber hele weekenden. 

Med disse ord siger jeg tak til bestyrelsen og medlemmerne for deres arbejde for foreningen i det 

forløbne år.  

Inge Haugsted 26.10.2018 

Kommentarer til formandens beretning: 

Spørgsmål om vedligehold af vejene omkring asfaltering: Der var bred enighed om, at der ikke ønskes 

yderligere asfaltering af vejene, idet området er et sommerhusområde, og ønskes bevaret som det er. 

Vi fortsætter med fra tid til anden at udbedre grusvejene med grus. 

Kørehastighed i området: Hvordan gøres bilisterne opmærksomme på, at der højst må køres 30 km i 

timen? Debatten har været vendt på generalforsamlingen tidligere. Det er vigtigt, der køres efter 

forholdene. Mind hinanden om at nedsætte farten, hvis det går for stærkt.  



 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

Årsregnskab 

Årsregnskab og 5-årsbudget blev gennemgået 

Der blev stillet spørgsmål vedr. tilgodehavender: Stig kommenterede at tilgodehavenderne dels var 

Vestervigs andel i strandgrunden, vedligeholdelse af spørgsmåltegnet ved indkørslen til foreningen, 

som deles mellem Vestervig og Granhøj. Manglende kontingenter som vi forsøger at inddrive. 

Der blev stillet spørgsmål om egenkapitalens størrelse: Der forventes større udgifter omkring 

strandgrunden, molen m.m.  

3 Godkendelse af årsregnskab og budget 

        Årsregnskabet blev godkendt. Det samme blev budgettet.  

5.    Kontingent   

Kontingentet blev reduceret til 750    

6.     Valg af Formand    

Marianne Frost blev valgt som formand  

7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer    

Keld Jepsen: ikke på valg i år - ønsker at fortsætte 

Signe Birkbøll: ikke på valg i år - ønsker at fortsætte 

Peter Sand Jakobsen: gået fra suppleant til bestyrelsesmedlem 

Stig Wessberg: fungerende kasserer – tilbyder at fortsætte som kasserer 

8.       Valg af suppleanter 

Dorthe Feilberg er ny suppleant 

John Bo Sørensen er ny suppleant 

9.        Valg af revisor og revisorsuppleant – vælges hvert år 

            Ny revisor: Jørgen Knudsen – tak til Merete for dette års revision 

            Jan Petterson genvalgt som revisorsuppleant 

 10.      Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag 

11.       Eventuelt 



Niels opfordrer til at flere kan håndtere hjemmesiden One Com. Niels har givet oplysning om adgang til 

hjemmesiden videre til bestyrelsen. Inge-Lis Pickering tilbød sin assistere og kigger på det. Bestyrelsen 

vil spørge Aage, om han vil køre den gamle hjemmeside indtil videre. 

Der henstilles til hundeejerne om at holde hunde i snor. 

Der blev stillet spørgsmål om eventuelt bankskift fra nuværende Danske Bank. Stig kommenterede at 

det var temmelig besværligt at skifte, idet der skulle underskives helt nye aftaler. 

Stations-forskønnelsesudvalget – som bl.a. har plantet hækken ved hegnet til stationen, kan altid bruge 

et par ekstra hænder når der skal luges og vedligeholdes. Kontakt Jane eller Signe, hvis i vil være med.  

Generalforsamling 2019 er sat til 25. oktober 2019. Kl 19.00 på Ølsted Kro. 

 

Rigtig god vinter 

Inge 6.11.2018 

 

  


