Generalforsamling 2015
Bøstrup Strand Grundejerforening
Lørdag d. 30. maj 2015.

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:
Erik Pind
b. På valg:
Henning Overgaard
c. På valg:
Kurt Nørgaard
d. Suppleanter til bestyrelsen
e. Revisor
7. Eventuelt.
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Velkomst ved formand Jens Kristian Toft.
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde alle velkommen til vores årlige generalforsamling her i camping pladsens
fine lokaler. Vi håber på en god og konstruktiv debat. Umiddelbart efter mødets afslutning vil Carsten Kjær fra Energi
midt præsentere et godt tilbud på varmepumper.
En særlig velkomst til nye medlemmer. Eller bare dem som er med for første gang.
Lad os komme i gang med punkt 1 nemlig valg af dirigent, og her vil vi fra bestyrelsens side foreslå Erik Pind.
Ad.1. Erik Pind blev valgt som dirigent. Alle formaliteter blev afstemt. Der var fremmødt 76 personer hvoraf de 36 var
stemmeberettigede.
Ad.2. Beretning ved formand Jens Kristian Toft:
Beretning
Generelt
Lad mig begynde med at sige, at det er dejligt at se så mange møde op til vores generalforsamling. Der er siden
sidste generalforsamling handlet hus på 7 adresser i Bøstrup Strand området. Det er lidt færre end sidste år. Der er
lige nu 225 medlemmer i foreningen. Det har været et roligt år, når man tager i betragtning, at vi alle efterhånden er
ved at vænne os til en del blæsevejr med de følger det nu har.
På vegne af bestyrelsen vil jeg berette om status for det år, der er gået siden sidste generalforsamling.
Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder, foruden de møder vi har over telefonen og mail`s. Alle møder har været
konstruktive. Alle har været klar til at tage en tørn. Tak for det.
Hjemmesiden.
Siden bliver flittigt brugt af mange. På siden kan vi få oplysninger om det der sker i området, og holde lidt øje med om
bestyrelsen laver noget. I forhold til sidste år er det nu muligt for alle at gå ind på siden og finde mail adressen
post@boestrupstrand.dk. Den virker på den måde, at det der skrives på adressen læses af alle medlemmer i
bestyrelsen. Henvendelsen bliver hurtigt klaret af det medlem af bestyrelsen, som har området.
Siden kan stadig udvikles og forbedres, og vi er i gang, men har ikke helt nået det vi havde håbet på, så her vil vi
prøve at blive bedre.

Opslagene hænger stadig på stolper, og i skabet ved affalds øen på Mosevej, og som noget nyt i skabet nede ved
stranden ved badebroen. Så alle har muligheden for opdatering.
Og så en bøn som også blev bedt sidste år. Det vil gøre det hele lidt nemmere hvis vi havde mail adressen på alle
grundejere. Så hvis der er mailadresser vi kan få oplyst ville det være fint. Se hvordan inde på hjemmesiden. Hvis der
er grundejere, som af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at søge på hjemmesiden, kan man rette
henvendelse til bestyrelsen, og få materialet tilsendt
Strandprojektet.
Er nu færdiggjort. Vi har brugt alle pengene, som vi har fået bevilget af Skive kommune til ny badebro og bænke.
Senest og for de sidste penge er der opsat et bænkesæt ved Jørgen`s plads, som vi kan se bliver flittigt brugt. Ved
første levering af bænke viste det sig at brædderne på bænkene var for klejne. De blev alle skiftet til kraftigere
brædder af eksperter på arbejdsdagen. Nu bliver det lidt spændende når vi skal sætte badebroen op med de
ændrede strandforhold.
Der er blevet ryddet op med fældning af en del træer neden for Mosevej 38 og det stykke som grundejerforeningen
ejer hen mod Jørgens plads. Der er udført stubfræsning, og anlagt en ny sti med flis, som skulle være fremtidssikret i
forhold til kommende storme. Pladsen ser rigtig indbydende ud med bænke og borde, og en fremragende udsigt.
Veje.
Er en fast og uundgåeligt udgift hver år. Der bliver tilført en masse grus, og der bliver kørt med vejhøvlen lige så snart
der er mulighed for det. Generelt må vi sige at vejmanden klarer opgaven til alles tilfredshed. Super
Men vi kan også se, at jo bedre veje, jo stærkere køres der. Vi har opsat et ekstra skilt øverst på Mosevej, og
derudover har vi forsøgt os med flytning af chikaner også på Mosevej fra affaldsøen og opad i håbet om, at gøre det
mere besværligt for racerkørerne. Det er sikkert sagt på alle de generalforsamlinger, der ligger før den her: Men god
gerning kan ikke gøres for tit. Sæt farten ned, og det gælder nok os alle.
Renovation
Alle kan hjælpe til med at undgå svineriet ved affaldscontainerne, nemlig ved at bruge dem, som det de er til, nemlig
afskaffelse af dagrenovation, og ikke havemøbler og andet.
Vi har haft kontakt til Nomi 4 s for at høre om det var muligt med flere tømninger i de perioder hvor systemet var mest
belastet. Almindelig renovation er uændret, men Nomi har på vores foranledning ændret tømningstiderne på
flaskedelen. Mosevej tømmes hver 4. uge og Lyngvej hver 6 uge. Vi kan hvis det er nødvendig ringe og bestille en
ekstra tømning på flaskedelen. Det skal blot gøres senest fredag i ulige uger for at vi kan få tømt i efterfølgende uge
Det molok system som vi snakkede om på generalforsamlingen sidste år ligger stadig der hvor den lå sidste år. Der er
ikke sat dato på hvornår det sættes i gang.
Herunder kan jeg måske også lige nævne, at Skive kommune ikke har aktuelle planer om kloakering i vores område
for nuværende.
Arbejdsdagen.
Havde vi den 18/4 med strålende sol, og alle mødte op med godt humør. Efter vi havde fået en skarp til begge ben,
blev vi delt op på 4 hold til at klare de opgaver som bestyrelsen havde planlagt. Et stort stykke arbejde blev udført, og
vi sluttede kl: 13:00 med arbejdet, og gik herefter op til Jens og Minna, for at slutte af med smørrebrød, øl og snaps
under hyggelig samvær. Stor tak for gæstfriheden til Jens og Minna.
Ud over bestyrelsen mødte der desværre ikke så mange op som der plejer. Jeg vil gerne appellere til at vi næste år
møder talstærk op, fordi det er hyggeligt, og vi får en snak med naboen, eller bare udbygger vores netværk, men også
fordi det er med til at holde hele området rent og indbydende. Måske er der forslag til, hvordan vi næste år kan blive
flere, der deltager

Afbrændings dage den 9 og 16 maj
På begge dage blev der kørt pænt store mængder til bålet, men ikke så meget som sidste år, måske fordi det var
noget værre møgvejr den 9. maj.
En nogenlunde gunstig vindretning gjorde, at vi begge dage kunne brænde af, og rydde op efter os. Vi vil gentage
afbrænding næste år hvis ikke noget ændrer sig. Som altid var der ingen fra bestyrelsen, der tørstede. Tak for det
Grillaften
Vores grillaften var som sædvanlig en hyggelig aften med godt humør og fællessang. Der var stor tilslutning, og teltet
var næsten fyldt op, men ikke mere fyldt end der stadig er plads til endnu flere, og jeg håber vi i år kan fylde teltet helt
op.
I år er grillfesten fastsat til den 11 juli kl. 18:00. Bestyrelsen og medhjælpere sørger for telt, og der er fyret op i grillen.
Festpladsen er i år flyttet op på pladsen lige efter Mosevej 80, fordi de 2 storme har gjort at der ikke er plads på
stranden fremover.
Her til sidst vil jeg lige minde om, at det er i morgen kl. 10 vi stiller badebro op, så hvis der er nogen som kan hjælpe
ville det være fint.
Jeg vil med det afslutte beretningen, og lægge op til en livlig, hyggelig og konstruktiv debat.
Jens Kristian Toft 30 maj 2015
Spørgsmål til formandens beretning:
Bronzehøjen 24: Oplyste, at hun havde betalt kontingent i 6 år uden stemmeret!
Bronzehøjen 88: Hvor hører vi til?
Svar: Begge spørgsmål vil blive drøftet i bestyrelsen.
Bronzehøjen 8: Mener at også papircontaineren bør tømmes oftere.
Svar: Er undersøgt men Nomi 4s afslår dette.
Bronzehøjen 5: Spørgsmål om pap må puttes i papircontainer.
Svar: Nej. Pap skal i dagrenovationen, men først efter at papkassen er trykket helt flad. Det vil hjælpe meget på
pladsen i containeren.
Mosevej 176: Henviste til, at der også blev kørt for stærkt på afbrændingsdagene.
Svar: Formanden opfordrede til, at alle viser hensyn og max. kører de 30 km/t.
Mosevej 66A: Hvad med den sidste stykke sti, hvor der mangles flis.
Svar: Vi manglede arbejdskraft på arbejdsdagen, men vi har flis nok, derfor opfordres der til, at man selv tager fat med
trillebøren.
Mosevej 16: Opfordrede til, at der bliver sat skilt op straks ved indkørsel fra Sundvej til Mosevej.
Svar: Skiltet er sat op, der hvor grundejerforeningens område begynder.
Bronzehøjen 2: Kan der gøres noget ved, at der køres alt for stærkt i svinget til Bronzehøjen?
Svar: Det undersøges, om der kan opsættes et eller andet, der kan begrænse hastigheden.
Mosevej 89: Foreslog at man evt. kunne forsøge med løse vejbump, der kendes fra udlandet.
Mosevej 151: Må man sætte hegn op omkring grunden ved sommerhuset.
Svar: Det fremgår af vedtægterne, at der kun må opsættes levende hegn bl.a. af hensyn til vildtet. Så svaret er et klart
”NEJ”

Mosevej 176: Der findes mange regler, der ikke bliver overholdt bl.a. med hensyn til opbevaring af skidt og skrammel
på nogle grunde.
Svar. Bestyrelsen henstiller både ved direkte henvendelse på adressen og pr. brev at vedtægterne bliver overholdt,
men da bestyrelsen mangler sanktioner, er det vanskeligt at komme igennem med.
Mosevej 263: Ros til vejene og opfordrede alle til at køre efter reglerne, dog er der problemer op til Sundvejen.
Svar: Vejmanden vil blive bedt om at fylde hullerne op.
Mosevej 76: Hvad kan der gøres ved problemet med høje træer i skel?
Svar: Bestyrelsen henviser til en dialog mellem de implicerede. Hvis det ikke kan klare problemet kan der rettes
henvendelse til kommunen om at få foretaget et hegnssyn. Den der taber sagen betaler omkostningerne.
Mosevej 175: Opfordrede til at der skulle sendes påmindelse ud om sidste betalingsfrist for kontingentindbetaling.
Svar: Alle der har afleveret deres E-mail adresser vil fremover modtage påmindelser vedr. kontingent og øvrige
aktiviteter.
Formandens beretning blev godkendt.
Ad.3. Gennemgang af regnskab ved kasserer Henning Overgaard.
Regnskabet blev godkendt.
Ad.4. Ingen indkomne forslag.
Ad.5. Der skal forsat ikke betales indskud og kontingentet er uændret kr. 600,00.
Ad.6. Valg:
Genvalg til Henning Overgaard og Kurt Nørgaard. Som ny bestyrelsesmedlem blev Hanne Brogner valgt.
1 suppleant Karl Jensen genvalgt.
2.suppleant: Leif Jensen blev valgt.
Revisor Frans Dahl blev genvalgt.
Revisorsuppleanten Jørgen Poulsen blev genvalgt.
Ad.7. Evt.
Ingen Kommentarer
Afslutning:
Tak til dirigenten for god styring af debatten. Tak til mine bestyrelses kollegaer for super samarbejde hen over året.
Stor tak til vores ægtefæller for hjælp til møder, arbejdsdage og fællesaktiviteter. Tak til Erik for din store indsats i
bestyrelsen. Inden jeg overlader ordet til Carsten fra energi Midt har jeg lovet at slå et slag for en arbejdsgruppe her i
Virksund, som mangler medlemmer. Gruppens formål er bl.a. at komme med forslag til nye initiativer her i Virksund.
Helt aktuelt et fjord bad og en turbåd til Hjarbæk og Lovens. Kontakt person er Henning Vester tlf. 4033 2115.

Efter generalforsamlingen:
Carsten Kjær fra Energi Midt præsentere et godt tilbud på varmepumper.
Henvendelse kan ske til: Carsten Kjær tlf.7558 1178 mobil 2172 4137

ckj@energimidt.dk

