Referat fra ordinær generalforsamling, søndag den 16. juni 2019
Formanden bød velkommen og takkede Ebba og Hans Peter for at de igen ville lægge hus til og stå
for forplejningen i form af kaffe og rundstykker med pålæg. Han beklagede samtidig, at at der i
indkaldelsen var angivet et forkert telefonnummer for tilmelding, men at dette heldigvis ikke havde
påvirket tilmeldingen idet vi fremmødte 31 medlemmer, er vist nok rekord.

1: Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Søren Søndergaard, som blev valgt og godkendt
selvom han samtidig er revisor for foreningen.

2: Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år:
Årets første aktivitet var optagning af badebroen efter en enorm god badesæson. Samme dag blev
1. bestyrelsesmøde afholdt, hvor Erik, som afgående kasserer deltog i første del af mødet for at
overdrage diverse i papirer og dokumenter til vores nye kasserer Morten Reif.
Morten har udført et stort stykke moderniseringsarbejde idet han har oprettet en Gogglekonto til
foreningen således at alle bestyrelsesmedlemmer har onlineadgang til foreningens regnskab, bilag,
mødereferater, adresseoplysninger på foreningens medlemmer m.v.
Efter at vi på sidste års generalforsamling tog beslutning om at takke nej til kommunens forslag om
afgræsning af vores strandeng har kommunen afvist at foretage yderligere beskæring af træer og
buske på området. Bestyrelsen vil efter en længere dialog om dette tage kontakt til
grundejerforeningen på Pilevænget for at afklare deres ejerskab af rabatten mod strandengen.
Efter sidste års generalforsamling tog formanden kontakt til grundejerforeningen Solbakken for at
få fjernet låsen til bommen. Det resulterede også i at bommen var ulåst en periode, men det har
efterfølgende vist sig at der nu igen er lås på bommen.
Det blev aftalt at vi igen kontakter formanden for Solbakken for at sikre redningskøretøjer uhindret
adgang. Det skal bemærkes at bommen tilhører grundejerforeningen Solbakken og at vi kun kan
udtrykke vores ønske. Poul tager kontakt til Claus som er formand i foreningen.
Vi blev i januar måned kontaktet af Sommerhusforeningen i Hasmark, som er en paraplyforening
der i dette område repræsenterer ca 1100 sommerhusejere. De ønskede vores deltagelse i møder
som har til formål at være kritisk overfor kommunens planer om udstykning af nye
sommerhusgrunde her i Skåstrup langs med Strandgyden samt i Hasmark.
Jan orienterede om resultatet at disse møder som har til formål for alt i verden at hindre at der
udstykkes og gives tilladelse til flere store udlejningshuse, som vi mener vil ødelægge miljøet
herude. Der er sendt samlet indsigelse til Erhvervsstyrelsen, som indtil videre har kvitteret for
modtagelsen. Jan er tovholder i dette projekt og deltager i kommende møder.
Bestyrelsen har drøftet eventult sommerfest i foreningen, hvilket blev positivt modtaget af
medlemmerne.
Opsætning af badebroen den 5. maj gik ikke helt uden maskinelle problemer, men opgaven blev
løst
Grundejerforeningen Pilevænget var vært med grillpølser, øl,vand og kaffe.
Medlemmerne udtrykte tilfredshed med at vi har forlænget perioden for broen i forhold til tidligere
år.
Formanden sluttede beretningen med en tak til bestyrelsen for godt samarbejde herunder en tak til
Anders der forlader bestyrelsen efter eget ønske.

3:Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:
Da Morten var fraværende på grund af arbejde oplæste formanden året driftsregnskab som udviste
et overskud på kr. 8.080,42. Balancen viser en formue kr. 65.143. Vi harendnu ikke modtaget
opgørelse fra vognmanden som udlægger salt hvert år mod støvet, så vi har en gæld anslået kr.

20.000 her. Regnskabet blev godkendt.

4: Forslag fra bestyrelsen derunder fastsættelse af kontingent på kr. 500,- årligt:
Uændret kontingent kr. 500,- årligt vedtaget.
5: Forslag fra medlemmer:
Fra Svend Erik Skov var der forslag om en revidering af foreningens vedtægter, som ikke er
revideret siden opstarten af foreningen engang i halvfjerserne. Han gjorde opmærksom på at man
godt kan vedtage beslutninger om højde på hække og buske for at sikre at udsigt for naboer og
genboer jævnfør Bolius. Dette gælder foreninger hvor medlemmerne er lovpligtige medlemmer.
Fra Karl Munk Andersen var der indkommet ønske om ulåst bom ned til stranden for at sikre hurtig
adgang fra eventuelt redningskøretøj. Emnet behandlet under punkt 1.

6: Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Stig Berg, Jan Laulund Henriksen blev genvalgt. Anders Ravn ønskede ikke genvalg. Bitten
Eilenberg blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

7: Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Peder Føns og Erik Søndergaard blev genvalgt.

8: Valg af revisorer:
Karl Munk Andersen og Søren Søndergaard blev genvalgt.

9: Eventuelt:
Evt. nabohjælpordning blev drøftet. Søren oplyste at det er noget man kan ansøge om i de enkelte
vænger.Medlemslister sendt rundt for evt. tilføjelser eller rettelser.
Bestyrelsen blev anmodet om at tage kontakt til Nordfyns Kommune og gøre opmærksom på den
dårlige mobildækning vi har her ved Skåstrup Strand.
Interesserede må gerne møde op til Skt. Hansbålet ned ved strandet,som arrangeres af
Grundejerforeningen Solbakken. Hvis man ønsker at nyde en øl eller andet skal man selv
medbringe det.
Søren takkede for god ro og orden. Poul afsluttede generalforsamlingen ved at overrække et par
flasker vin til Hans Peter og Ebba for deres gæstfrihed.
For referat
Poul

Kort konstitueringsmøde efter generalforsamlingen:
Formand: Poul Nørgaard Johansen
Næstformand : Stig Berg
Kasserer: Morten Reif
Sekretær: Bitten Eilenberg
Bestyrelsesmedlem: Jan Jan Laulund Henriksen (Webmaster)
Følgende blev aftalt:
Næste bestyrelsesmøde 8. september kl 10,00
Poul kontakter Lis på Pilevænget for nærmere oplysninger om skel mod engen.
Stig indhenter forslag fra medlemmerne til ændringer i vores vedtægter.

