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GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN 

 
indkalder til 

 
GENERALFORSAMLING 

 
Søndag den 11. Oktober 2020 kl. 14.30 

hos Fam. Jensen, Bilbergsvej 17, Bjerregaard. 
 
Bestyrelsen har besluttet at udsætte generalforsamlingen til 
efteråret på grund af corona virus pandemien. 
 
 
Dagsorden iflg. vedtægterne: 
 
A) valg af dirigent og referent 
 
1. Formandens beretning 
2. Regnskab 
3. Fastsættelse af kontingent for 2021 
4. Valg til bestyrelse. På valg er: 
  Svend Åge Bilberg, Bestyrelsesmedlem (modtager genvalg) 

Torben R. Jensen, Formand (modtager genvalg) 
5. Valg af suppleanter 
6. Valg af revisor 
7. Indkomne forslag 
8. Evt. 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Torben 
Jensen, Brombærhaven 26, 7120 Vejle Ø, i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. Forslag kan også sendes til foreningens e-mail adresse: 
grundejer.strandgaarden@gmail.com. 
 
Regnskab for året 2019 findes på side 3. Denne mødeindkaldelse og regnskab for 
2019 er også tilgængeligt på vores hjemmesider:  
http://strandgaarden-grundejerforeningen.dk.  
Kontingentet bliver opkrævet af Ringkøbing-Skjern Kommune med ejendomsskatten. 
 
Efter generalforsamlingen inviterer foreningen på en forfriskning og grillpølser på 
Bilbergsvej 17. 
 
 
Med venlig hilsen 
På bestyrelsens vegne, 4. Maj 2020. 
 
 
Torben Jensen, Formand (mobil: 2272 1486) 
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Status for Foreningens arbejde: 
På grund af corona virus krisen har bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsam-
lingen til i efteråret. Bestyrelsen fortsætter uændret indtil da, og er konstituteret på 
følgende måde: 
 
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 
 
 
Forventede aktiviteter i første halvdel af 2020. 
Nedenfor er en kort opsummering af forventede aktiviteter i første halvdel af 2020. Vi 
vil respektere beslutninger taget på generalforsamlingen 2019, så vidt muligt. I mellem 
tiden har vi dog haft et ekstremt vådt efterår, som har forårsaget oversvømmelser, som 
nødvendiggør tiltag for vandafledning. Jeg har været på rundtur med en repræsentant 
fra PJP, og diskuteret muligheder inden for foreningens økonomiske formåen. 
 
Vi prioritere følgende, som vi håber at få sat i værk i løbet af foråret, 2020. 
 
1) Rørgennemføringer under veje i vores område vil blive tilset og spulet. Der vil også 
blive renset op omkring rørindløb og udløb, så de er nemmere at holde fri for skidt.  
 
2) Vi har i starten af januar søgt kommunen om tilladelse til at få lagt større rør under 
landevejen, både i den nordlige og sydlige ende af vores område. Vi regner med at det 
kan lade sig gøre når vandstanden falder yderligere. 
 
3) Den store grøft der afvander en stor del af vores område, ender i et rør ved 
Jeppesvej 3. Dette rør er delvist tilstoppet. PJP vil stå for at grave eller spule et nyt rør 
ned, helt ned til fjorden. 
 
4) Såfremt økonomien rækker til det, så vil grøften der går langs den sydlige grænse 
for vores område også blive gravet op og renset. 
 
5) Vejvedligehold. Vi mener, at der generelt er stor tilfredshed med vejvedligehold 
udført af PJP. Selv i efteråret og i vinter har vejene været i rimelig god stand, i forhold 
til de enorme vandmængder, der er kommet i denne periode. 
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