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GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN 
 

Referat fra 
 

GENERALFORSAMLING 
 

Lørdag den 18. Maj 2019 kl. 14.30 
hos Fam. Jensen, Bilbergsvej 17, Bjerregaard. 

 
 
 
Dagsorden iflg. vedtægterne: 
 
A) Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Eddy Boe Nielsen 
Referent: Kirsten Bech 
 
1. Formandens beretning: 
Torben Jensen berettede at sammenlignet med tidligere år har 2018 været et forholdsvist stille år. Der 
er nu etableret et næsten fuldstændigt e-mail kartotek, der har gjort det nemmer at sende, f.eks. 
indkaldelse til generalforsamling og referat ud. Foreningen har fået hjælp fra Jan Kipke til at opdatere 
hjemmesiden. Det har gjort det administrative arbejde nemmere.  
Der har generelt været mere tilfredshed med vejene i 2018. Færre personer har kontaktet formanden 
vedr. vejens vedligehold. Det tages som udtryk for at den nye aftale med PJP fra Hvide Sande fungerer 
godt. Aftalen er fornyet for 2019 med et budget på 25.000 kr. PJP foreslår at vejen gøres bredere, så 
der ikke køres i samme hjulspor. De hvide beton vej chikaner er derfor ikke stillet ud i år, som et 
forsøg.  
Desuden nævnte formanden at i starten af 2019, var vejene i en periode i meget dårlig forfatning. Det 
skyldes dels et meget regnfuldt forår, og at han havde været sent ud med at genforhandle aftalen med 
PJP i Hvide Sande. 
Der er i 2018 blevet gravet grøfter op fra Heidesvej 6 og helt ud til fjorden og rørføring for 
overfladevand er repareret ved fjorden.  
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.  

 
2. Regnskab 
Regnskab udsendt som bilag med indkaldelsen. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 
 
3. Fastsættelse af kontingent for 2020. 
Forsamlingen diskuterede kontingentetforhøjelse til 600 eller 750 kr. Et markant flertal kunne tilslutte 
sig en kontingentstigning til 600 kr per år. Kasseren vil snarest give kommunen disse oplysninger.  

 
4. Valg til bestyrelse. På valg er: 
Eddy Boe Nielsen, Bestyrelsesmedlem blev genvalgt 
Anne Mette Juul, Bilbergsvej 28 (e-mail: annemjuul@yahoo.dk) blev valgt som erstatning for Ole-
Birger Frederiksen. 
Kirsten Bech, Bilbergsvej 48 (e-mail: kizzie@stofanet.dk) er valgt som ny kasserer, i stedet for Mette 
Bilberg Madsen, der ikke ønskede genvalg. 
 
5. Valg af suppleanter 
Niels Jørgen Nielsen Blåbærheden 3. (njnielsen@live.dk) og Kirsten Godsk Blåbærheden 5 blev valgt. 
 
6. Valg af revisor 
Genvalg af begge nuværende revisorer, Marianne Kipke og Peder Søndergaard. 
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7. Indkomne forslag 
A) Vejvedligehold 
Forslag fra Bilbergsvej 46: Vejene har i øjeblikket en god stand, hvordan sikre vi, at det fortsætter i 
fremtiden?  
Der var en livlig diskussion i forsamlingen, som endte med følgende vedtagelser: (1) Den ekstra 
forhøjelse af kontingent kan indgå i budgettet til vejvedligehold, f. eks. til en ekstra skrabning. (2) PJP 
skal kontaktes vedrørende planlægning af hvornår vejene skrabes. (3) Der indkøbes et læs vejgrus, 
som placeres ved Jeppesvej. Så kan den enkelte grundejer selv hente noget vejgrus og udbedre 
småhuller, f. eks. i stikveje ved ens egen grund. (4) Under diskussionen var der også grundejere der 
var bekymrede over for stor fart, hvis vejene bliver for gode. Småhuller i vejen virker fartdæmpende. 

 
B) Rebstige ved stranden over klitterne 
Det blev foreslået, at der etableres en rebstige, man kan gå på hen over klitten. Da der er tale om en 
redningsvej, skal det først undersøges om det er tilladt. Forslaget blev vedtaget og bestyrelsen kan 
anvende maximalt 10.000 kr. til etableringen. Det undersøges om sommerhusudlejere kan give tilskud. 

  
C) Nye branddaskere (forslag fra formanden) 
Branddaskerne skal eftersees og der er behov for udskiftning af en del af dem. Forslaget blev vedtaget. 

 
D) Webmaster: forslag fra formanden ansættelse af en webmaster. 
Formanden foreslår ansættelse af en webmaster som vedligeholder hjemmesiden og Jan Kipke blev 
foreslået (aflønning med f.eks. en vingave til en værdi af 500,- per år). Forslaget blev vedtaget 

 
8.    Evt. 
Forsamlingen stillede spørgsmål vedr.: (1) Hjertestarter: Forslaget blev forkastet sidste år på 
generalforsamlingen. Hjerteforeningen sponsorerer hjertestartere – bestyrelsen kan undersøge den 
mulighed, med henblik på næste års generalforsamling.  
(2) Klitbeskyttelse: der er behov for tiltag der beskytter klitterne, hvad kan vi gøre ? Er det Skov & 
Naturstyrelsen der skal kontaktes ?  
(3) Det blev foreslået at lave en facebook gruppe for grundejerforeningen. Men der var nogen i 
forsamlingen der ikke mente at det ville blive benyttet af særligt mange. 
(4) Skiltning på vejen med maksimal hastighed 20 km/t. Foreningen arbejder videre med sagen, og vil 
også undersøge om skilte med ’legende børn’ og lignende kan købes. 
 
Efter generalforsamlingen inviterede foreningen på en forfriskning og grillpølser på 
Bilbergsvej 17. Der var 32 deltagere. 
 
Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger:  
Formand Torben Jensen, trj@chem.au.dk, 
Kasserer Kirsten Bech, kizzie@stofanet.dk, 
Bestyrelsesmedlem Eddy Boe Nielsen boenielsen@mail.dk, 
Bestyrelsesmedlem Anne Mette Juul, annemjuul@yahoo.dk 
Bestyrelsesmedlem Svend Åge Bilberg, seaside@live.dk 
Suppleant Niels Jørgen Nielsen, njnielsen@live.dk  
Suppleant Kirsten Gørtz, kirstenogtorben@stofanet.dk, 
Revisor Peder Søndergaard, 
Revisor Marianne Kipker 
 
 
 
Med venlig hilsen 
På bestyrelsens vegne, 30. Maj 2019 
 
 
Torben Jensen, Formand (mobil: 2272 1486) 
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