Generalforsamling 2014
Bøstrup Strand Grundejerforening
Lørdag d. 7. juni 2014.

Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af indskud og kontingent
6. Opstilling/valg:
a. På valg: Harry Frandsen
genopstiller ikke
b. På valg: Leif Christensen
genopstiller ikke
c. På valg: Mogens Nørgaard
genopstiller
d. Suppleanter til bestyrelsen
e. Revisor
7. Eventuelt.
Ad.1.
Erik Pind blev valgt som dirigent. Alle formaliteter blev afstemt.
Der var fremmødt 62 heraf 30 stemmeberettigede.
Ad.2.
Beretning ved formand Harry Frandsen:
Årsberetning 2013
i Bøstrup Strand Grundejerforening
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 god debat og interessen i foreningen med alt mulig håb om en god pinse og
sommer.
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 nye omgivelser. Det er en stor glæde for bestyrelsen, at
se så mange medlemmer, der er mødt op her til generalforsamlingen. I 2013 har der været 10 ejerskifter
på sommerhuse. Efter omstændighederne og med en vis stagnering efter finanskrisen, er der
forholdsmæssigt handlet en del sommerhuse i Bøstrup Strand området. Der er p.t. ca. 225 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 5 bestyrelsesmøder foruden tlf.-og mails møder. 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. Siden bliver flittigt benyttet. Vi har
besluttet i bestyrelsen, at hjemmesiden får en lille opløftning bl. a. med nogle nye stemningsbilleder m.v.
I skabet ved mosen, bliver der løbende opsat meddelelser og andet orienteringsmateriale. Desuden også
nogle gange på vejstolper/træstubber m.v. Bestyrelsen opfordrer dog stadig grundejere der har internet,
om holde sig orienteret via foreningens hjemmeside. Hvis der er enkelte grundejere, der ikke har internet,
er de naturligvis velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen og få tilsendt materialet i papirform.
Sekretæren oplyser, at der stadig mangler mange e-mailadresser trods ihærdig forsøg på at få dem
anskaffet.
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, samt bestyrelsesmøder.
Men som bekendt, blev stormen ”Bodil” årsag til store ødelæggelser langs stranden. Vandet har stået højt
og forårsaget oversvømmelser og skade på kystarealerne.
Foreningen har brugt en del ressourserser på udbedringen af skaderne. Der blev udført et kæmpearbejde
på arbejdsdagen. Det har stor betydning for bestyrelsen med en god opbakning på sådan en arbejdsdag.

Vi kan glæde os over, som vi kan se, at mange grundejere, straks har ryddet op efter stormfaldet.
En lille bøn med en appel til de, som endnu ikke har fået ryddet op i de væltede træer, om at få det klaret.
Let den dårlige samvittighed – få ryddet op i stormfaldet - og på den måde være med til at forskønne
sommerhusområdet.
Som nævnt sidste år ansøgte Bestyrelsen om et tilskud til ny badebro, borde/bænkesæt samt evt. en
bålhytte. Landsbyudvalget Skive Kommune har på visse vilkår bevilget et tilskud på 60.000 kr. til projektet.
Der er indkøbt en ny badebro på ca. 40m til ca. 50.000 kr. samt 6 stk. borde/bænkesæt og nye planker til
de gamle faste bænke til ca. 45.000,- kr. Den nye bro samt borde-bænkesættene blev opstillet ved
fælleshjælp her forleden på Grundlovsdag.
Veje.
Som sædvanlig skal vi ikke undlade at omtale vejene. Generelt må vi konstatere er vejene i en rimelig god
stand. En mærkbar forbedring, idet der er tilkørt en del grus ligesom vejene vedligeholdes/høvles noget
oftere. (Måske også en fordel, at vejmanden der bor i området, har dagligt tilsyn ved eget brug af vejene).
Men da det er grusveje der benyttes meget, undgår vi ikke hullerne umiddelbart efter de regnfulde
perioder.
Støvgener.
Det er sagt gang på gang på adskillige generalforsamlinger og vi siger det igen. Vi må konstatere, at der
stadig køres for hurtigt på grusvejene. 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.
Som nævnt sidst har Renovationsselskabet 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 samt
Redningsberedskabet har ytret ønske om forbedringer af tilkørselsvejene. Vejene skal være fri for grene,
buske/ træer i en bredde på 3,0 m. og i højden på mindst 4,20 m.
De to affaldsøer.
Pladsen bliver stadig brugt flittigt til alverdens skrammel, som intet har med dagrenovation at gøre. I
perioder ser det skrækkeligt ud med svineri på pladserne senest her i påsken var det helt galt med
svineriet. Brug alene disse affaldscontainere til det, de nu en gang er beregnet til. Den lille container er
ikke beregnet til storskrald og haveaffald, men alene til dagrenovation. Måske kan det nye lukkede
affaldssystem afhjælpe svineriet ved de nuværende containerpladser.
Arbejdsdagen d. 12. april.
Efter træfældning på fællesarealet mod Mosevej 38 - 40, foretoges flisning af grenaffaldet. Stien langs
fjorden blev reetableret efter stormen og tilført flis. Bænke blev flyttet ind mod land.
Oprydning og opsamling af affald i området, herunder øldåser i massevis i området.
Igen en pæn tilslutning med ca. 20 medlemmer der mødte op med trillebør og redskaber samt godt humør.
Et kæmpearbejde blev udført ind til kl. 13:00, hvor arbejdsdagen blev afsluttet med et stykke med
smørrebrød og en øl/snaps, under hyggeligt samvær i den nye garage hos Leif og Merete.
Tak for gæstfriheden og tak til de, der mødte op på arbejdsdagen.
Afbrændingsdage den 9.maj og den 17. maj 2014.
På begge dage blev der tilkørt kæmpe mængder som aldrig før af kvas til bålet.
Afbrændingen blev udført samme dag om eftermiddagen, da der var en gunstig vindretning.
Aktiviteten vil fremover blive gentaget så længe det vil være muligt. En lille pulver 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 få uoverskuelige
konsekvenser.
Grillaften.
Grillaftenen var som sædvanlig en hyggelig aften godt med vin sang og musik og godt humør. 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. 12. juli kl. 18.00. Bestyrelsen samt diverse medhjælpere sørger for telt og
grill. Jeg vil herved afslutte beretningen med håb om en livlig og hyggelig debat om foreningens virke.
Formandens beretning blev godkendt.
Ad.3. Gennemgang af regnskab ved kasserer Henning Overgaard.
Spørgsmål om tilgodehavende kontingent
.Sv. 2 er sendt til inkasso. Efterfølgende har den ene betalt, mens den anden evt. ender i byretten.
Regnskabet blev godkendt.

Ad.4.
Ingen indkomne forslag.
Ad.5.
Der skal forsat ikke indbetales indskud og kontingentet forhøjes til kr. 600,00 i 2015.
Ad.6.
Valg:
Jens Kristian Toft blev vagt som ny formand.
Mogens Nørgaard genvalgt.
Niels Møller og Jens Østergaard blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.
Suppleanterne blev genvalgt.
Som revisor blev Frans Dahl valgt.
Revisorsuppleanten Jørgen Poulsen blev genvalgt.
Ad.7.
Mosevej 70: Spørgsmål om hvornår det forventes, at kloakeringen starter i området.
Sv: Ingen svar på dette, men efter de sidste oplysninger, vil området være blandt de sidste. Formandens
gæt var, at kloakeringen først vil ske i år 2020.
Mosevej 170: Forespørgsel om rengøring af chikane, der efterhånden ikke ser så pæne ud.
Sv: Der blev givet tilsagn om, at det nok kunne ordnes med en buskrydder. Flere reflekser mangler rundt
omkring. Mange er sat op, men er blevet fjernet.
Erik Pind takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats for foreningen, ligesom
han takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.
Afslutning:
Tak til dirigenten for en flot styring af generalforsamlingen. En stor tak til mine bestyrelseskolleger for et
godt samarbejde, også igennem årene. Sidst men ikke mindst vil jeg takke alle medlemmerne for tilliden og
opbakningen gennem de mange år som formand. Det har været en dejlig tid med mange gode oplevelser,
udfordringer og godt samvær.
7. juni 2014/HF

Referent Kurt Nørgaard

