Generalforsamling 22/6 2019

Bøstrup Strand Grundejerforening
Dagsorden:
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Valg af dirigent.
Beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg.
Eventuelt.
Jens Kristian bød velkommen, dejligt at se, at så mange viser interesse i
hvad der sker i vores forening.

1. Bestyrelsens forslag til dirigent er Ove Klock - vedtaget
2. Beretning.
Året generelt.
Foreningen har nu 225 medlemmer. Der er handlet 7 huse i året til dato og
lige nu er der 16 huse til salg.
Bestyrelsen har i året der er gået brugt en del tid på processen med
optagelse af Bronzehøjen i BSG, men mere herom senere. Derudover har vi
arbejdet med en eller anden form for kystsikring neden for festpladsen.
Bestyrelsen arbejder på en spæd plan, der sikrer at der ikke forsvinder mere
af stranden. Vi har kontakt til Hede Danmark for en beregning af pris og
konsekvenser så må vi se. Det kan blive rigtig godt dernede.

Møder:
Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Alle møder
har været konstruktive, og altid til gavn for vores dejlige område, og altid i
en behagelig atmosfære. Tak for det.
Jubilæumsfest:
Det var en aften som sent vil gå i glemmebogen. Vi var 110 deltagere, og alle
hyggede og morede sig. Alt det som bestyrelsen håbede på ville ske, skete.
Maden var ikke bare god, den var rigtig god. Der var taler, der førte os
tilbage til den gang det hele blev startet. En stor tak til talerne for det
nostalgiske tilbageblik. Der var god musik, der passede fint til de flestes
smag. Stor tak til musikken
Sidst men ikke mindst fik vi den aften vores egen Virksund sang. Det kan
måske blive en årlig tradition, at det er den første sang vi synger hvert år ved
vores grillfest. Stor tak til forfatteren.
Hjemmesiden
Er opdateret, og det anbefales at I bruger den. Alle oplysninger om området
er tilgængelige.
Vejene.
Et tema vi har oppe hvert år, og det vi snakker om nu er støvgener, men også
det er blevet bedre, mener vi, fordi der er sat ekstra skilte op med 20 km.
Vejmanden holder vejene i perfekt stand, og derfor er det fristende for
nogle, at køre lige lidt stærkere, men lad være.
I forbindelse med vedligeholdelsen af vejene har vi udsendt et brev til
husejere, hvor udhængende grene er et problem for vejmanden. Vi fik en del
henvendelser fra grundejere, der ikke kunne forstå det var et problem for
netop deres grund, men vi skal huske, at når Bent kører på vejene stikker
spejlene en del ind over rabatten, og er der udhængende grene bliver
spejlene revet af, så derfor bedes udhængende grene fjernet. Det skal også
siges, at stort set alle, som fik brevet med udhængende grene, også har

savet pænt ind. Derudover vil vi anmode de grundejere, der har en chikane
til at står ud for egen grund, til at slå græsset uden om disse, da de kan være
svære at få øje på.
Renovation.
På sidste generalforsamling blev vi anmodet om, at opsætte en ekstra molok
ved Jørgens plads. Det er sket, og det ser ud til det har hjulpet.
Det ser overvejende fint ud langt det meste af tiden.
Arbejdsdag.
Havde vi i år planlagt til den 13/4. Der mødte 28 morgenfriske op og alle var
klar. Vi startede dagen som vi plejede med en skarp til begge ben.
Bestyrelsen havde lagt en plan. Vi fik de sidste chikaner gravet ned, og de
gamle fjernet. Vi fik savet godt ind nede ved den store molok. Da vi var godt
i gang med at save et par store træer ned, kørte en bil ind, og desværre så
uheldigt, at et træ væltede lige ned i taget på bilen, og den blev betydeligt
skadet. Vi mente faktisk vi havde taget vores forholdsregler, men altså ikke
nok. Derudover fik vi savet ind på stinettet i det øverste område. Begge
steder blev der fliset. Det tog nok lige lidt længere tid end vi havde regnet
med. Vi fik alle molokker, og de gamle chikaner sprøjtet med algefjerner. Vi
fik samlet skrald op på veje og stier. Det var fire stærke hold.
Vi havde alle en god dag, og vi sluttede af oppe ved Jens og Minna med
smørrebrød, øl og snaps. Det var så hyggeligt, og det er tydeligt, at alle nyder
dagen. En stor tak til Jens og Minna for husly for jeg ved ikke hvilken gang.
Virksundbogen
Vi har modtaget en anmodning fra Ivan Bertelsens mindefond om en
donation på 5000 kr til udgivelsen af bogen med titlen Med Limfjorden som
bagtæppe. Det har vi i bestyrelsen fundet spændende, og har bevilget
pengene.
Bogen kan købes for 200 kr.
Det var beretningen, og så håber vi på en god og hyggelig dialog.

Debat:
L. 3 Spørgsmål om hvor vidt der kommer en badebro op i sommer?
Svar: Vandstanden i fjorden er for lav til er badebro, vi må nok konstatere, at
det ikke kan komme til at fungere.
M. 66 Hvor langt stykke kyst skal sikres?
Svar: Stykket fra hvor den gamle festplads lå og nord og syd herfor. Ca 100 m
M. 66. Vandkvaliteten i fjorden, er den problematisk?
Svar: Flere opfordrede til at holde øje med, om det blå flag er oppe.
M. 71 Afbrændingsdage savnes.
Svar: Vi er blevet opmærksomme på, at det vidst er længe siden vi fik en
tilladelse. Ved at undersøge det nærmere fandt vi ud af, at det i dag ikke er
tilladt.
B. 2. Træer der vælter ved B 4.
Svar: Opfordring til at tage en dialog med grundejeren.
L. 3. Den formue vi har opsparet i BSG, får Broncehøjen del i den?
Svar: Vi har drøftet det i bestyrelsen og mener, at det fremadrettet må
handle om vores fællesskab.
3.

Regnskab.
Det forelagte regnskab blev godkendt.

4.

Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår at Broncehøjen etape 1 optages i BSG.
Vilkårene for optagelsen er:
1. Udstykker betaler alle udgifter i forbindelse med tinglysning af arealerne til
BSG.
2. Arealerne (vejene) overtages til 0,00 kr.
3. Udstykker afholder udgifterne til, at der bliver udlagt 3 vogntræk grus på
Broncehøjen.

Vejledende afstemning blev et enstemmigt ja fra de tilstedeværende.

5. Kontingent er uændret 600,- årligt
6. Valg.
Henning Overgaard valgt som kasserer
Kurt Nørgaard genvalgt.
Knud Jepsen valgt som nyt medlem til bestyrelsen.
1. suppleant Leif Jensen
2. suppleant Karl Hvam
Revisor Frans T. Dahl
Revisor suppleant Ole Lindgaard Sørensen.
7. Eventuelt. Ruden i det store udhængskab trænger til udskiftning.

Vi afslutter nu der ordinære generalforsamling og går videre med den
ekstraordinære generalforsamling.
Ove Klock gør opmærksom på at der kun er 1 stemme pr parcel.
Ved afstemningen stemte 42 for og ingen imod. Forslaget om at Broncehøjens fase
1 bliver indlemmet i BSG er hermed vedtaget og er gældende fra dags dato.

Afslutning ved Jens Kristian Toft
Nu er vi kommet dertil hvor vi gerne vil slutte generalforsamlingen, og sige tak til
forsamlingen for en dejlig eftermiddag. Tak til Ove for en stærk styring af
generalforsamlingen. Tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde i
året, og også en stor tak til vore ægtefæller for en effektiv sparring, og store
tålmodighed.
En stor tak skal også lyde til Hanne for den tid vi har haft sammen i bestyrelsen.

Og så her til allersidst vil vi gerne sige tak til alle dem, der går herude og bare gør
det fint, fordi det skal være sådan, og de tror ingen lægger mærke til det, men det
er der mange der gør. Også tak til alle dem der kommer når bestyrelsen har brug
for hjælp.
Tak for i dag

Referent Hanne Brogner

