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Referat af GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN 
GENERALFORSAMLING 

Afholdt hos Svend Bilberg, Bilbergsvej 4, Bjerregaard Lørdag den 23. April 2016 kl. 14.30. 
 
Næste generalforsamling afholdes lørdag 13. maj 2017 (dagen efter storbededag). 
 
 
Dagsorden iflg. vedtægterne: 
Marianne Kipker blev valgt til dirigent og Mette Bilberg tog referat under mødet. 
 
 
1. Formandens beretning 
Det er aftalt med Claus Ottosen, at han vedligeholder vejen inden for et budget på 10.000,- for hele 
2016. Der vil snarest blive bestilt et læs stabilgrus til udbedring af vejen på særligt trængende steder. 
Desuden vil der blive indkøbt endnu et læs stabilgrus som placeres på P-pladsen ved butikken i 
perioden uge 41-42. Grundejere er velkomne til at hente stabilgrus og udbedre vejen hvor der er 
særligt brug for dette. Sidst i uge 42 vil Claus Ottosen sprede det resterende stabilgrus ud på vejene. 
Svend Bilberg fortsætter med det tidligere aftalte vejvedligehold for 10.500,- pr. år. Desuden har 
Svend ansvar for branddaskere, vejchikaner og tilsyn med grøfter. Det kan blive nødvendigt at 
oprense grøfterne. 
 
Information om planer ved og omkring den eksisterende grisefarm blev diskuteret. Formanden 
foreslår, at det er op til den enkelte grundejer om man ønsker at investere i projektet eller at gøre 
indsigelse.  
Det blev desuden oplyst, at der er et møde om en planlagt havvindmøllepark den 2. maj 2016. Det 
blev drøftet, at vi som grundejerforening fortsat er med i sammenslutningen af grundejerforeninger 
selvom denne forening også har et politisk formål, bl.a. modstand i mod havvindmøller. Foreningen 
foretager sig ikke noget aktivt i forbindelse med havvindmøller, og det er op til den enkelte, at tage 
stilling for eller imod, 
 
Der vil blive arbejdet med at opdatere foreningens hjemmeside i løbet af 2016. 
 
Vi har modtaget oplysning fra Ringkøbing-Skjern Kommune om restance vedr. kontingent for 2014 
og 2015 fra ejeren af Bilbergsvej 51. Vi har endnu ikke kunnet komme i kontakt med vedkommende 
men arbejder videre med sagen. 
 
2. Regnskab 
Årets overskud: 13.752,67. Der var ingen bemærkninger til regnskabet. 
 
3. Fastsættelse af kontingent for 2017 
Det blev besluttet at holde samme kontingent som tidligere år, 500,- per år. 
 
4. Valg til bestyrelse 
Torben Jensen og Svend Bilberg blev genvalgt til bestyrelsen. 
 
5. Valg af suppleanter 
Bjarne Nørlund Jensen og Erling Haahr Andersen blev genvalgt som suppleanter. 
 
6. Valg af revisor 
Peder Søndergaard og Marianne Kipker fortsætter som revisor. 
  



Grundejerforeningen Strandgården, Bjerregård 
http://www.strandgaarden-grundejerforeningen.dk 
 
7. Indkomne forslag 
(a) Opgravning af havnen. På sidste general forsamling, 2/5 2015, blev der bevilget 20.000,- til 
opgravning af havnen. Dette beløb er endnu ikke anvendt, og det blev besluttet at beløbet, 20.000,-, 
kan anvendes til formålet, som beskrevet i sidste referat i perioden frem til næste generalforsamling 
13/5-2017. 
 
(b) Legepladsen trænger til fornyelse og eller vedligehold. Der var en længere drøftelse af sagen.  
Ingeborg og Frank Lauritzen ønsker ikke at lave forbedringer af legepladsen, som på længere sigt 
muligvis skal nedlægges. Bestyrelsen arbejder videre med sagen, og undersøger om der kan etableres 
legeplads et andet sted. Desuden skal det afklares hvad de løbende udgifter til forsikringer, tilsyn, 
godkendelse etc. beløber sig til. 

(c) Vi har fra Ringkøbing-Skjern Kommune modtaget følgende oplysninger: Adresseoplysningerne 
skal selvfølgelig behandles med forsigtighed, og ikke uden ejerne er vidende om det. Derfor vil jeg 
gerne bede jer om, at orientere jeres medlemmer om at i får medlemslister med navne og 
adresseoplysninger, så i kan sende f.eks. indkaldelser ud til generalforsamlinger. Er der nogle blandt 
jeres medlemmer der ikke samtykker i videregivelsen af deres adresseoplysninger, må vi desværre 
ikke lave listerne til jer. Det er derfor vigtigt at jeres medlemmer er bekendt med medlemslisterne og 
brugen af dem. 

Bestyrelsen arbejder videre med en mulig overgang til elektronisk kommunikation via e-mail og 
hjemmeside, som vil blive fremlagt på næste general forsamling.  
 
Det vil være en meget stor hjælp hvis alle grundejere vil sende en e-mail til kasserer Mette 
Bilberg Madsen, bilbergmadsen@live.dk, med oplysninger om: Navn, privat adresse, adresse på 
sommerhus, samt en bekræftelse af at man accepterer at informationer fra grundejerforeningen 
udsendes elektronisk via e-mail og via foreningens hjemmeside. 
 
(d) Formand og kasserer har besluttet fremover at dele vederlaget ligeligt, 600,- til hver.  
 
8. Evt. Ingen ting under eventuelt. 
 
Efterfølgende var foreningen vært ved et grillarrangement med pølser, brød, øl og vand.  
 
 
Svend Bilberg og Torben Jensen har efterfølgende tilset grøfter. Inden for få år, måske allerede i år 
bliver det nødvendigt med opgravning af grøften, der går igennem sommerhus området. Grundejere 
har pligt til at fjerne træer så der kan køre en gravemaskine langs grøften. Svend vil holde løbende 
opsyn med grøftens tilstand og Svend og Torben ser nærmere på sagen i uge 42, og fælder om 
nødvendigt træer. 
 
 
Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: 
Formand Torben Jensen, trj@chem.au.dk, Kasserer Mette Bilberg, bilbergmadsen@live.dk,  
Sekretær Ole-Birger Frederiksen, Bestyrelsesmedlem Asker Degn, a@degn-bolig.dk, 
Bestyrelsesmedlem Svend Åge Bilberg,  
Suppleant Erling Haar Andersen, e.haar@grambynet.dk, Suppleant Bjarne Nørlund Jensen, 
bbdamsbo@hotmail.com, Revisor Peder Søndergaard  
Revisor Marianne Kipker 
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