Der indkaldes hermed til generalforsamling
Lørdag d. 1. juni år 2013 kl. 14.00
Mødested: Virksund kursuscenter/livøvej
Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkommende forslag
5. Fastsættelse af indskud og kontingent
6. Opstilling/Valg:
a. På valg: Henning Overgaard genopstiller.
b. På valg: Erik Pind genopstiller.
c. På valg: Anna Lykke ønsker ikke genvalg.
d. Suppleanter til bestyrelsen: 1. Karl Jensen genopstiller, 2. Kurt Nørgaard
genopstiller.
e. Revisor: Erik Kristensen genopstiller, suppleant: Jens Søgaard genopstiller.
7. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal være formand
Harry Frandsen i hænde senest mandag d.17. maj 2013
(Adr. Johan Bittmannsvej 8, 7850 Stoholm).

Aftensmad d. 1. juni 2013 kl. 17.30.
Fra Virksund Kursuscenter er der kommet et tilbud til Grundejerforeningens medlemmer:
Buffet – bl.a. fri isbar med kaffe – 98,00 kr. - børn under 12 år ½ pris.
Tilmelding senest 25. maj. Alle er velkomne, også ikke mødedeltagere.
Tlf. 76 70 50 00 eller tlf. 50 51 50 31.
NB. Grundejerforeningen bestyrelse skal gøre opmærksom på, at foreningen ikke har noget
at gøre med ovenstående arrangement. Det enkelte medlem aftaler og afregner selv med
Virksund Kursuscenter.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Bøstrup Strand Grundejerforening

Referat
Bestyrelsen: alle fremmødte
Formanden byder velkommen til alle fremmødte.

Ad.1.
Erik Pind blev valgt som dirigent. Alle formaliteter blev afstemt.
Der er 34 stemmeberettige.

Ad. 2.
Beretning ved formand Harry Frandsen:

Årsberetning 2012
i Bøstrup Strand Grundejerforening
Velkommen til alle, der her er mødt op til generalforsamlingen i Bøstrup Strand
Grundejerforening.
En særlig velkomst til alle nye medlemmer.
Beretning.
I år har vi valgt at afholde generalforsamlinger her i andre omgivelser.
Det er en stor glæde for bestyrelsen, at se så mange medlemmer der er mødt op her til
generalforsamlingen.
I 2012 har der været ca.10 ejerskifte på sommerhuse.
Efter omstændighederne og med en vis stagnering på markedet er der forholdsmæssigt
handlet en del sommerhuse i Bøstrup Strand området.
Der er p.t. ca. 220 medlemmer.
Med beretningen, vil jeg på bestyrelsens vegne gøre status på det år, der er gået siden
sidste generalforsamling.
Vi kan ikke ændre på noget med tilbagevirkende kraft, men vi kan bruge fortiden til at blive
klogere i fremtiden.
Bestyrelsen har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder foruden tlf. møder og mails.
Det er ofte nogle af de samme aktiviteter der går igen i bestyrelsesarbejdet, men der er i
reglen også nye opgaver.
Status på BSG- hjemmeside:
Foreningens hjemmeside Bøstrup Strand har været på nettet i flere år. Vi kan se – ud fra
antal besøgende, at hjemmesiden bliver brugt meget flittigt.
Der har været 741 besøgende i det forløbne år.
Vi er naturligvis stadig modtagelige over for ideer og forslag fra medlemmerne om, hvad
hjemmesiden bør indeholde af informationer og andre oplysninger. Hvis der her i
forsamlingen er en person der kan hjælpe os med vedligeholdelsen af hjemmesiden, vil vi
være meget taknemlige.
I skabet ved mosen, (et nyt større skab er opstillet) bliver der løbende opsat meddelelser og
andet orienteringsmateriale. Desuden også nogle gange på vejstolper m.v.
Bestyrelsen opfordrer stadig grundejere der har internet, om holde sig orienteret via
foreningens hjemmeside.
Naturligvis er nogle enkelte grundejere, der ikke har internet.
De er velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen og få tilsendt materialet i papirform,
der bliver udlagt på hjemmesiden. Udsendelsen i papirform stoppes i 2014.
Affaldsselskabet 4-S har allerede stoppet udsendelsen af affaldsfolderen her fra 2013.
Kommunen går fra 2014 over til elektroniske meddelelser fra 2014.

Generelt
Ellers har der som tidligere år hovedsagelig været anvendt ressourcer på vedligeholdelse af
veje, fællesarealer, planlægning og udførelse af fællesaktiviteter, herunder afbrændingsdage
arbejdsdage, grillfest, badebro op og ned samt bestyrelsesmøder.
Den gamle bade bade/bådebro bliver ikke sat op i år.
Broen er efterhånden slidt op og udtjent.
Efter rydningen af fællesarealerne, har der været ønsker om nogle flere borde- og
bænkesæt.
Bestyrelsen har i den anledning søgt om tilskud til ny badebro, borde, bænke samt en
bålhytte.
Der er søgt hos Lokale- og anlægsfonden, Friluftsrådet samt Landsbyudvalget Skive
Kommune. Landsbyudvalget har på visse vilkår givet tilsagn om et tilskud til projektet.
Bestyrelsen arbejder derfor videre med projektet.
Veje
Under sidste generalforsamling undlod jeg som sædvanlig ikke at omtale vejene.
Sommeren og efteråret 2012 var våd og regnfuld. Vejene var i perioder hullede og næsten
ufremkommelige.
Først her i april var vejrliget til at en af del Mosevej kunne fræset op og afrettet.
Foreløbigt med et godt resultat.
Vores vejmand Niels Chr. stoppede pr. 1. april efter eget ønske. Bent Sørensen, der bor i
området har overtaget vedligeholdelsen af vejene fremover.
Støvplager
Vi må konstatere, at der stadig køres for hurtigt på de grusveje. I takt med at vejene er
forbedret køres der med endnu højere fart.
Desværre er stadig en del bilister, der har mere travlt end visse andre, herunder også
postbilen og renovationskøretøjer. Jeg nævner det igen og igen og henstiller indtrængende
til, at man viser hensyn – kig en gang imellem i bakspejlet – det kan støve selv om
fartbegrænsningen på 30 km/h overholdes.
Renovation:
I år er der ikke udsendt affaldsfolder til beboerne. Der henvises til hjemmesiden
www.4-s.dk, hvor tømningsoplysninger m. m. kan findes.
Renovationsselskabet har varslet et nyt affaldshåndtering i sommerhusområderne.
Affaldssække bliver erstattet af nogle delvis nedgravet underjordiske affaldsbeholdere. Et
såkaldt Molok affaldssystem. Der påregnes en station pr. 50 sommerhuse. Placeringen af
disse ”Undergrounds” stationer aftales med grundejerforeningen. Vi ved ikke hvornår det
bliver aktuelt her i området.
Renovatøren har flere steder ytret ønske om forbedringer af tilkørselsvejene. Vejene skal
være mindst 3,0 m og buske og træer skal være klippede både i bredden og i højden. (4,20
m).
De to affaldsøer:
Pladsen bliver stadig brugt flittigt til alverdens skrammel. Senest var der et sofabord der ikke
kunne proppes ned i den lille grønne container, som alene er beregnet til dagrenovation.

Brug alene disse affaldscontainere til det de nu en gang er beregnet til. Den lille container er
ikke beregnet til storskrald, men alene til dagrenovation.
Måske kan det nye lukkede affaldssystem afhjælpe svineriet ved de nuværende
containerpladser.
Arbejdsdagen d. 20. april
Efter fældning af træer på fællesarealet mod Mosevej 38 - 40, foretoges flisning af
grenaffaldet. Stien langs fjorden blev reetableret og tilført flis. Oprydning og opsamling af
affald, herunder øldåser, i området. Gravning af render til afvanding af vejene. o.s.v.
Igen en pæn tilslutning med ca. 25 medlemmer der mødte op med godt humør. Et godt
stykke arbejde blev udført flittigt ind til kl. 13:00.
Arbejdsdagen blev afsluttet med et stykke mad og en øl/snaps, under hyggeligt samvær hos
Leif og Merete.
Tak for gæstfriheden.
Afbrændingsdage den 11.maj og den 18. maj 2013.
Der blev modtaget en kæmpedynge til bål som sædvanlig.
Aktiviteten vil fremover blive gentaget så længe det vil være muligt.
Men som sædvanlig igen en opfordring og en henstilling til forsigtighed med åben ild i
området. Få evt. kvasbunker fjernet i tide. I tilfælde af en forholdsvis en lille brand i området
kan disse kvasbunker - typisk fyr - og grangrene - få uoverskuelige konsekvenser, da de vil
virke som en lunte.
Grillaften
Grillaftenen var som sædvanlig en hyggelig aften med vin sang og musik. Der var igen en
stor tilslutning så teltet var næsten fyldt op - en hyggelig aften, hvor vi kun kan opfordre
endnu flere både nye og ældre grundejere til at møde op – og være med til at udbygge
fællesskabet.
I år er grillfesten fastsat til d. 13. juli kl. 18.00
Bestyrelsen samt diverse medhjælpere sørger for telt og grill.
Jeg vil gerne takke hele forsamlingen fordi I er mødt op og vil være med til at præge
foreningsarbejdet.
Jeg vil herved afslutte beretningen her med håb om en livlig hyggelig debat om foreningens
virke.
Spørgsmål til beretningen:
Mosevej 151: Der er tidligere lovet skilte i forhold til brandfare, hvornår kommer de op.
Lyngvej 13: Kunne informere om at de kan købes ved skov og naturstyrelsen.
Svar: Det vil vi få gjort hurtigst muligt.
Mosevej 11: udsendes der girokort til betaling af kontingent.
Svar: Ja.
Mosevej 155: Kloakering, hvornår sker det.
Svar: Der er ikke fastlagt tidspunkt for kloakering i området. Pris på tilslutning er offentlig
gjort i dagspressen til at være 35.000,00 Kr.
Mosevej 132: Affaldssystemet hvordan med tømning o.s.v.

Svar: Der bliver nedgravet lukket beholder, man skal selv bringe affaldet til de etablerede
beholder, som så tømmes af renovationsselskabet.
Mosevej 89: Forslag til en bådbro, der kunne udlejes pæle til bådejer i grundejerforeningen.
Svar: Bestyrelsen tage det med til debat.
Mosevej 132: Stien fra Mosevej til Sandkrogen er næsten ufremkommelig på grund af
hækken.
Svar: Den bliver klippet så hurtigt som muligt, endnu en opgave for en frivillig, Mogens
påtager sig opgaven.
Mosevej 170: Chikanerne er blevet flyttet, hvilket har resulteret i at reflekserne ikke kan ses.
Svar: Det følger vi op på, der skal selvfølgelig være synlige reflekser.
Formandens beretning blev godkendt.

Ad. 3.
Gennem gang af regnskab ved kasserer Henning Overgaard.
Spørgsmål: 132: Er der nok overskud til at investere i badebro.
Svar: Ja, vi får støtte fra landsbyudvalget ved Skive kommune kr. til kr.
Regnskabet blev godkendt.

Ad.4.
Ingen indkommende forslag

Ad.5.
Der ændres ikke ved, at der ikke betales indskud og der sker ingen kontingent forhøjelse.

Ad.6.
Valg:
Henning bliver genvalgt.
Kurt bliver valgt som bestyrelsesmedlem/sekretær.
Erik bliver genvalgt.
:
Til bestyrelsen.
1 suppleant Karl Jensen genvalgt.
2.suppleant Hanne Brogner vælges.
Revisor.
Erik Kristensen bliver genvalgt
Da Jens Søgaard ikke ønsker genvalg, vælges Jørgen Poulsen som suppleant.

Ad. 7.
Forespørgsel, om det ikke var rimeligt at der var en eller anden form for erstatning i forhold til
vejvedligeholdelse da der under kræmmermarkedet slides en del på første del af Mosevej.
Harry Frandsen kontakter Knud Knudsen angående dette.
Angående hastighed på vejene: opfordre udlejer til at formulere noget til lejerne.
Angående internet, der opfordres til at kontakte antenne specialisten Jan Mogensen omkring
mulighederne.

Forespørgsel omkring legeplads på et af fællesområderne.
Svar fra formanden: ansvarsspørgsmålet er det der holder os tilbage. Der stilles store krav
til en offentlig legeplads.
Mosevej 150: Kan vi ikke få en adresseliste over medlemmerne, de kan dels ud til
generalforsamlingen.
Svar: Vi arbejder med sagen, der er forskellige formaliteter der skal være på plads.
Afslutning:
Tak til dirigenten en flot styring af generalforsamlingen.
En stor tak til mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i det forløbne år.
Stor tak til Anna for indsatsen, som sekretær for foreningen.
En særlig tak til vores respektive ægtefæller for en stor hjælp til forplejningen hver gang.
Dette gælder til bestyrelsesmøder, arbejdsdage, fællesaktiviteter.
Tak til medlemmerne for en rimelig debat og interessen i foreningen med alt mulig håb om en
god sommer.
1. juni 2013/HF

Referent Anna Lykke
1.juni. 2013.06.01

