Foreningen af sommerhusgrundejere i Haurvig
Referat af ordinær generalforsamling 2013
Den 10. maj 2013 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen af sommerhusejere i Haurvig
på lejerskolen ”Vesterled”, Vesterledvej 76, 6960 Haurvig, med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed
3. Havneformandens beretning
4. Kassererens fremlæggelse af regnskabet for det forløbne år og godkendelse af dette.
5. Fastlæggelse af kontingenter.
6. Indkomne forslag (ingen)
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program.
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Svend Ancher Madsen som dirigent. Han valgtes uden modkandidat med klapsalver.
Svend Ancher takkede for valget, og konstaterede herefter, at der var enighed om at generalforsamlingen
var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Dirigenten gav herefter ordet til Formanden, som fortsatte med dagsordenens punkt 2.
2. Formandens beretning
Jeg har igennem den periode på 5 år hvor jeg har været formand for grundejerforeningen kunnet indlede
beretningen med, at bestyrelsens hovedopgave i det forløbne år har bestået i at arrangere
generalforsamlingen og i den forbindelse sikre de nødvendige tilførsler af ål.
Det kan jeg ikke i år, men jeg kan dog berolige alle med, at det ikke betyder, at vi i år må renoncere på
ålene. Thøger har vanen tro sikret rigelige forsyninger af ål og badevand i form af øl og snaps.
Hovedopgaven for foreningen i det forgangne år har ikke fanden skabt, men kommunen…
I denne snævre kreds – og når nu Iver ikke kommer i år – tør jeg dog godt afsløre, at jeg i perioder har haft
vanskeligt ved at skelne mellem disse to ”myndigheder”, om man så kan sige.
Den alt overskyggende hovedopgave i år har relateret sig til vedligeholdelsen af vejene i foreningens
område.
For det første har vi - desværre forgæves - forsøgt at få kommunen til at forstå, at det var en fejl at opsige
den gamle aftale om vejvedligeholdelse, der indebar at samtlige grundejere var forpligtet til at bidrage
økonomisk til vejvedligeholdelsen, når der ikke i vores område findes eller kan etableres en alternativ
struktur med pligtmæssigt medlemskab for grundejerne i området.
For det andet har der været ført lange forhandlinger med kommunen, om det retlige grundlag hvorpå
vejvedligeholdelsen fremtidigt skal hvile. Disse forhandlinger førte til det resultat, som I kender. Et resultat
der er noget hjemmestrikket og måske strengt taget hviler på et noget tyndt juridisk grundlag.

Men vi må konkludere, at ”skidtet” virker i praksis. Kun en enkelt grundejer har valgt ikke at deltage i
ordningen. Og det må jeg sige er uventet flot. Det skal I alle have tak for. Både jer der er medlemmer af
foreningen og de relativt mange, der uden at være medlemmer af foreningen også har tilsluttet sig
ordningen.
En særlig tak skal lyde til vores nye og meget lokale vejentreprenører, Knud og Frede. De har løst opgaven
med vejvedligeholdelsen på forbilledlig vis, til en pris der ligger i samme niveau, som vi skulle have betalt til
kommunen.
Aldrig har vejene været i en bedre stand!
Frede og Knud overtog formelt først vejvedligeholdelsen pr den 1. januar 2013, men de af jer der var her i
julen bemærkede nok, at vejene var i en noget bedre stand end vi har været vant til. Det skyldes, at Frede
og Knud i tiden op til jul øvede sig på opgaven med det stykke Georg Gearløs værktøj, de har ladet fremstille
til brug for løsningen af opgaven.
Den fine standard på vejene, har så som forventet skabt et nyt problem: Folk kører simpelthen for hurtigt
med deraf følgende støv- og støjgener. Så festina lente og kør nu pænt!
Vi er opmærksomme på, at skiltet med hastighedsbegrænsning, der tidligere fandtes ved indkørslen til
Vesterledvej af uransagelige årsager er forsvundet. Der er rettet henvendelse til kommunen om opsætning
af et nyt, og kommunen har lovet, at dette vil ske, når der foreligger fornøden tilladelse fra Politiet. Der bliver
tale om et 30 km skilt og ikke et 20 km skilt, da politiet mener at 30 km er den rette hastighed.
Bestyrelsen har ikke i år modtaget sager til høring eller af egen drift anmodet om at blive inddraget i
høringssager.
Foreningen har i 2011 været med til at tage initiativ til, at der i kommunen træffes beslutning om etablering af
en cykelsti på den sydlige del af Holmsland Klit, og jeg har for nylig erfaret, at dette initiativ har båret frugt.
Det skulle således være ganske vist, at der er bevilliget midler til anlæg af en cykelsti fra Hvide Sande og
Vinterlejevej.
Da jeg ikke genopstiller til bestyrelsen, og derfor med virkning fra umiddelbart efter generalforsamlingen
glider over i rækken af formænd emeritus, vil jeg afslutningsvist og inden jeg overgiver ordet til Thøger til
afgivelse af beretning om havnens forhold takke jer alle, men i særlig grad den øvrige bestyrelse for god
opbakning og mange hyggelige stunder. Dem vil jeg med sikkerhed komme til at savne.
Foreningen og den kommende bestyrelse ønskes god vind fremover.
Jeg vil så overgive ordet til havneformanden, Thøger for den del af bestyrelsens beretning, der vedrører
Vinterlejehavn.
3. Havneudvalgets beretning
Havneudvalgets beretning blev fremlagt af Thøger Christensen, formand for havneudvalget.
Når man ser på året der gik, kan man se at vi nu er 29 medlemmer til 28 pladser, som ikke alle bliver brugt,
dog nogle mere end andre. Husk at opsigelser af pladser skal ske senest 31/12.
Vi har haft meget besøg af personer vi ikke ønsker, og der har været for meget tyveri på Vinterleje havn:
tyveri af benzin 2 gange, bådmotorer 3 gange, tyveri af net 2 gange - net som skal bruges til hummer fiskeri i
Lim Fjorden, så de kommer langvejs fra, end da fra Litauen for at stjæle vore motorer. Derfor skal følgende
forslag stilles.

-

Video overvågning, som vil medføre en forhøjelse af kontingent til havnen, dog er det kun 4–5 som
har været berørt af tyveri så dette forslag falder.

-

Blindvejs skilt ved nedkørsel til Vinterleje vej. Skal søges.
Større nysgerrighed med hensyn til kassevogne med lit på nummerpladen.

Når I har jeres både i vandet, så sørg for at tage motor og brændstof med hjem, hvis ikke, så sørg for at
motoren er godt låst med de nye kraftige låse, man i dag kan købe til motorer. Henning, som bor nær
havnen har haft flere ture ned om natten for at se, hvem der kom kørende så sent, men i de fleste tilfælde
var det andet og mere af erotisk art der skulle foregå. Men det er til stor irritation, at vi ikke kan få tyverierne
stoppet, f.eks. komme derned for at hente dine garn på fjorden, også finde din båd uden motor, eller uden
benzin.
Nå men tilbage til vores oprydnings dag, der i år bliver lørdag den 18-5. Alle som er heroppe, og som er
medlem af havnen, bedes møde op til renovering af bådbroer, hvis de trænger. Ellers er der almindelig
oprydning, såsom at lægge de både, der er spredt rundt havnen på plads. Nogle har klaget over vores lille
ophaler vogn, der sættes nogle nu kraftigere hjul foran, så den lettere kan bruges.
Et skrummel af en båd trailer har nu stået og pyntet hele sidste år, denne bedes fjernet, ingen navne
nævnes. Vi vil i år bruge lidt af vort lille overskud på indkøb af varer til renovering af broerne, hos Ejner fra
Ovtrup Tømmerhandel, da han altid har været en god støtte til havnen. Han leverede træstammer til
oplægnings pladser sidste år uden beregning. Desuden søger vi 2 bænke; et sæt til bjerget og et nederst i
havnen, så hvis nogle skal skifte ud i år, modtager vi gerne de gamle. Dette var alt fra havnen.
Med dette vigtige punkt fastslået blev formandens beretning og havneudvalgets beretning enstemmigt
vedtaget med applaus.
4. Kassererens beretning
Søren Johannesen indledte igen med en opfordring til at man ved betaling som det første skriver
medlemsnummer (ikke navn og titel) så vi undgår misforståelser. Vi har i år 3 uidentificerede betalinger – de
er betalt dobbelt – men af hvem?
Søren gennemgik herefter regnskabet, der i helhed er udsendt med indkaldelsen.
Regnskabet udviser en indtægt på kr. 53.499,- og en udgift på kr. 39.556,- hvilket giver et driftsoverskud på
kr. 13.943,- Vi har en balance på kr. 116,533,- og en formue på kr. 87.015,-.
Medlemstallet er 166 medlemmer.
Kassererens beretning blev vedtaget med applaus.
5. Fastsættelse af kontingenter for det kommende år
Det er i indkaldelsen foreslået at fastholde kontingenter for medlemskab og havnekontingent uændret på
hhv. kr. 150 og kr. 500. Det blev vedtaget uden stemmer imod.

6. Indkomne forslag
Ingen.

7. Valg til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var Niels Kaalund, som ikke genopstillede. På valg var desuden Søren Heide Ottesen
og Thøger Christensen, som begge tilkendegav at ville modtage genvalg – Søren og Thøger blev genvalgt
med applaus. Bestyrelsen havde foreslået valg af Ove Toftebjerg, som ligeledes blev valgt med applaus.

8. Valg af revisor
Poul Erik Grønfeldt, blev genvalgt med applaus.

9. Eventuelt
Søren Heide Ottesen takkede på foreningens vegne Niels Kaalund for hans virke som formand gennem 5 år,
og overrakte lidt lokalgodt – fra vinhandleren i Gentofte.
Derefter var der en kort debat om skiltning og klipning af roser langs vejene. Desuden fortalte John, at han
havde talt med kommunen om en ”busrute” med hestevogn fra rideskolen til Havnen i Hvide Sande. Han
spurgte om forsamlingen havde indvendinger mod dette. Det var ikke tilfældet, og John meddelte, at han
ville fortsætte dialogen med kommunen.
Der fremkom ikke yderligere under dette punkt.
Dirigenten takkede derefter for god ro og orden og gav ordet til formanden, som afsluttede
generalforsamlingen.

Konstituering af bestyrelse
I forlængelse af generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand:
Havneformand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:

Søren Hauberg Johannesen
Thøger Christensen
Søren Heide Ottesen
Ove Toftbjerg
Stig Brogård Andersen

