
1.  Valg af ordstyrer.  Jan Sørensen, Kidhøj 2 , blev enstemmigt valgt og konstaterede straks at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Han gav derefter ordet til formanden. 

2. Formandens beretning.  (er vedlagt).                                                                                                                                      

I forbindelse med formandens beretning udspandt der sig en kort diskussion om nytten af Dustex 

behandling. Bent  Fastrup medgav, at behandlingen i år ikke havde haft samme gode virkning som i 

2009, hvorfor man til næste forår  ville udlægge et tyndt lag ´fed 0/9´ inden sprøjtning med Dustex, 

fortrinsvis på de mest befærdede strækninger som Kidhøj og Møllehøj indtil første bakke.  En 

sommerhusejer fra Skoven foreslog, at den nederste del af Skoven også blev behandlet på samme 

måde, idet støvplagen fra forbipasserende biler her var til stor gene for beboerne. 

Efter få yderligere kommentarer blev formandens beretning taget til efterretning. 

3. Regnskabet blev fremlagt af Birthe Hornbak og gav ikke anledning til kommentarer. Der blev 

forespurgt om ´ikke medlemmer´- her er der kun 1 sommerhusejer, som er udmeldt. Ejeren skal 

naturligvis være med til at dække vejudgifterne, så der er fremsendt regning på 1/104 del af de 

samlede udgifter for 2009/10. I år beløber det sig til kr. 523.75.  

4. Forslag fra bestyrelsen. Ingen 

5. Indkomne forslag. Der var indkommet 4 forslag til dette punkt.  

Forslag nr.1 (udsendt i forbindelse med indkaldelsen) var indsendt af Lars Vahl, Kidhøj 8. 

Ordstyreren gav ordet til Lars, der derefter gennemgik hovedpunkterne i forslaget og begrundede 

det fremsendte forslag. Der udspandt sig en længere og livlig diskussion, dels om behovet for en 

lokalplan for de 85 beboere, der ikke var omfattet af nr. 314, dels om sigtet med det indsendte 

forslag at forbedre udsigten fra de enkelte parceller ved at begrænse beplantningens højde til 

under 2 m, bortset fra eksisterende træer, ikke på sigt ville omskabe områdets karakter med de 

mange små grunde til en art ´Lego bebyggelse´, hvor husene stak op gennem bevoksningen, à la 

Egsmark/Handrup strand udstykningen.  Jan Sørensen foreslog i stedet, at man interesserede sig 

for at skabe fornuftige sigtelinier gennem terrænet, så flest mulige kunne få glæde af udsigt fra 

egen grund. Diskussionen afsluttedes med, at Lars Vahl trak sit forslag tilbage. Derefter blev det 

foreslået, at bestyrelsen nedsætter en gruppe til at komme med et gennemarbejdet 

beplantningsforslag til næste generalforsamling, evt. bistået af en landskabsarkitekt. Dette forslag 

vandt tilslutning i forsamlingen. 

Diskussionen afsluttes med, at Lars Vahl trak sit forslag tilbage. 

Forslag nr. 2, ligeledes fra Lars Vahl, var en forslag, om at vejbelægningen på de travleste steder får 

det rigtige underlag, inden Dustex behandling. Da formandens beretning allerede omtaler 

udlægning af ´fed  0/8´ inden den næste Dustex behandling, er forslaget dermed imødekommet. 

Forslag nr.2 omfattede endvidere opsætning af skilte med 15 km begrænsning både ved indkørsel 

og udkørsel fra området.  Selv om Bent Fastrup omtalte, at vi helt sikkert ikke ville få 

myndighedernes (kommune og politi) godkendelse til opsætning af 15 km skilte, var der stemning 

for, at man opstillede dem på strategiske steder, for eks. de samme steder, hvor de i formandens 

beretning omtalte brandbaskere, skulle placeres.  Man kunne ved samme lejlighed opsætte skilte 

med risiko for støvplage. Bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget. 

Forslag nr.3, indsendt af Else Bjerre, Vigen 19 og Bente Christensen, Møllehøj 1, omhandlede 

etablering af en badebro ved stranden. Else Bjerre redegjorde kort for projektet og de 

vanskeligheder, der lå forude mht. godkendelser fra diverse myndigheder.  Forslaget blev 



overvejende mødt meget positivt og generalforsamling tilsluttede sig, at Else og Bente gik videre 

med sagen. 

Forslag  nr.4, indsendt af Jørgen Hansen, Dalen 3, var et forslag om anskaffelse af en hjertestarter i 

området. Da der udtryktes nogen skepsis om nytten under de givne forhold fra flere af de 

fremmødte, bl.a. en beboer, der er anæstesilæge, blev forslaget trukket tilbage. 

 

6. Fastsættelse af kontingent.  Efter en kort diskussion blev det besluttet at fastsætte kontingentet 

fremover til 600 kr. om året, bl.a. for at skabe mere luft i budgettet til kommende udgifter i det nye 

år (diverse skilte, indkøb og opsætning af branddaskere).  

7. Valg af bestyrelse samt to suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelse foreslog, at Inge Bak og 

Jørgen Florin, der var på valg, genvalgtes. De blev valgt uden modkandidater. Endvidere valgtes 

Knud Erik Jensen (Brinken 4) som 1. suppleant og Lars Vahl som 2. suppleant. 

8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. Max Hedemann, Knolden 9 og Holger Poulsen, Vigen 11 

genvalgtes. Der blev ikke valgt en suppleant. 

Eventuelt. Det blev fra Ole Jensen foreslået, at der evt. blev opsat vejbump, som også kunne være 

vandafledende. Det kunne så måske holde både fart og støv nede!   4 sommerhusejere var indstillet til at 

modtage ´træprisen´. Udvælgelseskomiteen, repræsenteret af Lars Vahl, roste alle de indstillede for at have 

ydet en stor indsats ved at tynde ud blandt de træer på grunden, der dækkede for udsigten fra 

nabogrundene. Da der jo skulle vælges 2 prismodtager blev det Leif Petersen, Bugten 5 og  Kay Åge Nielsen, 

Kidhøj 5 

                                                                                         

      

Bent Fastrup, 24.10.2010 

 

 

   

 

 

                


