
Grundejerforeningen Følletoften 

Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 

Velkomst ved Kurt Fodgaard 

1. Valg af dirigent: 

Inge foreslået af bestyrelsen, blev valgt 

 

2. Bestyrelsens beretning: 

Kort tid efter vores generalforsamling afholdte vi det første 

bestyrelsesmøde, hvor vi holdt konstituering. Formanden og 

kasserer er valgt på generalforsamlingen. Hans Kristian som 

næstformand, Henrik som sekretær, samt øvrige er Anette og 

suppleanter Doris og Lars. Alle i bestyrelsen har hver især påtaget 

sig store opgaver, hvor følgende opgaver vil blive nævnt herunder: 

Doris og Anette har stået for at få trykket et velkomst-hæfte med 

diverse orienteringer om Følletoften. I velkomst-hæftet er der 

orientering om forskellige oplevelsesmuligheder i omegnen, hvis 

man har et ønske om enten at købe eller leje et sommerhus i netop 

vores område af Følle.  

I velkomst-hæftet fremgår informationer om sammensætningen af 

bestyrelsen, årlige kontingent, tidspunkt for vores generalforsamling 

med efterfølgende fest, samt genbrugspladsens beliggenhed. 

Genbrugspladsen i Rønde er desværre blevet lukket, så fremover 

skal man enten bruge genbrugspladsen i Feldballe eller Hornslet.  

Det er vores mening at dette velkomst-hæfte skal annonceres hos 

de forskellige ejendomsmæglere, der har huse til salg i vores 

område. I vores område af Følle er der nuværende 7 sommerhuse til 

salg.  

 



Hans Kristian har i årets løb brugt tid på at indsamle og få styr på 

alle`s e-mail adresser, så derfor vil det fremover være til stor hjælp, 

hvis man annoncer til Hans Kristian, hvis man skulle skifte e-mail 

adresse, da al information og post vil fremover blive sendt som mail, 

dog stadig som post til dem, der ikke har en e-mail adresse.  

Igennem årets løb er også blevet brugt meget tid på at finde en 

løsning til vores vandproblemer. Dette problem er noget vi 

fremover må være meget bevidste om, da det er uden tvivl, at der 

stadig vil komme meget regn, derfor er det vigtigt at have fokus på 

egen grund først og fremmest, fordi det altid vil være de laveste 

grunde, der vil blive udsat for mest vand.  

Der er blevet lagt nye rør på vendepladsen 27-37. Nu forventes der, 

at problemet er løst med stående vand. Det viste sig yderligere at i 

forbindelsen med opgravningen for år tilbage, at der var sket en fejl. 

Fejl viste sig at være, at der var nogle rør, der var blevet samlet 

forkert.  

Der er stadig et vandproblem på følfodvej, som skal rettes op på i 

2016. Der er yderligere blevet rettet henvendelse til ejeren af det 

stykke jord, der støder op til Røllikevej. Henvendelsen lød således, 

at der skulle findes en løsningen på problemet med alt det vand, der 

står på vejen, da det med tiden vil ødelægge vores belægning. 

 

Sven Aage og Kurt har været til det årlige årsmøde i vejudvalget, og 

det var et meget konstruktivt møde med stort fremmøde. Der blev 

gjort orientering om 1 års gennemgang med Vam a/s, hvilket viste 

sig, at der kun var få anmærkninger på vejene.  

Henning Hald var ikke tilfreds med den øvrige belægning på vores 

grusveje. Han var godt klar over, at i den seneste tid var det ikke 

tilfredsstillende, men dette problem vil hurtigt blive løst, da der er 

fundet en ny til opgaven.  



Henning Hald var meget begejstret over, at der må lægges grus på 

vendepladsen valmuevej 9-15, fordi det vil skabe mulighed for at 

lukke de værste huller efter en tid med meget regn. Der blev 

yderligere givet løfte om, at hvis der ønskes at vejudvalget 

opstillede hegn på vendepladsen for at gøre pænere, så vil det blive 

gjort.  

Der har også været valg til vejudvalgets bestyrelse. Preben 

Sønderskov blev valgt som formand, Karsten Hansen som kasserer 

og Leif Nilaus som sekretær. Det skal dog nævnes, at Sven Aage 

Jensen og Henning Hald fortsætter i udvalget.  

Doris har i foråret haft møde Syddjurs kommune omkring 

renholdelse af den offentlige strand. Til dette møde blev der lovet 

slåning af arealet, samt vedligeholdelse af de opstillede toiletter, 

samt nye borde og bænke eventuelt.  

Doris vil senere komme med en samlede orientering om dette 

emne.  

Vi har brugt til tid på at tale om hastigheden på vores veje, men det 

eneste vi kan gøre er at opfordre alle, samt vores gæster, om at 

slippe speederen en smule og holde den fart, der er skiltet med 

max. 20- og 30 km.   

 

3. Regnskab: 

Svend Aage fremlagde regnskab som blev godkendt 

 

4. Forslag fra bestyrelsen: 

Ingen 

 

5. forslag fra medlemmerne: 

Ingen 

 



6. Eventuelt: 

Nabohjælp: Hans Krestian orienterede og der blev enighed om at 

der ikke lægges noget ud på div. hjemmesider, men at vi får lavet en 

medlemsliste med mail og telefon numre som deles ud til 

medlemmerne.  En evt. skiltning med nabohjælp vil virke 

afskrækkende. 

 

Træer: Eva forslår samarbejde med de andre foreninger om 

fældning af høje træer. Bestyrelsen opfordrer til dialog med naboen 

Der opfordres til evt. at lave et træfældnings lag og til at hjælpe 

hinanden med fældning som kan virke uoverskueligt. 

 

Strandrensning: Doris orienterede om møde med Morten 

Hundslund 

fra Syddjurs kommune, toiletterne vil blive renoveret lidt og nye vil 

blive opstilles til efteråret, stranden vil blive renset, græsset blive 

slået noget oftere, der bliver lavet nogle gryder på stranden, nye 

borde/bænke sæt, nogle handikap venlige vil blive opstillet og nyt 

grill område opstillet. 

Der bliver et forsøg med at erstatte de hvide pæle med natursten. 

der foreslås at kommunen opsætter en badebro og at der kunne 

komme en lille forretning med kommunal støtte Doris tager kontakt 

til kommunen. Nogle er bange for at det bliver så attraktivt at det 

bliver et stort samlingssted for de unge?  Vi vil opfordre til at Kim i 

kiosken fik nogle faste åbningstider. 

 

Dæmpning af støv: Nogle beboere langs Valmuevej er generet at 

støv fra vejen, gruppen vil undersøge hvilken belægning der skal på, 

det kunne evt. være grant, de vil selv stå for finanseringen. 



Bestyrelsen har undersøgt nye hastigheds skilte men der er reglerne 

meget indviklede så der opfordres til at køre efter forholdene. 

 

Hjertestarter: Vejudvalget arbejder på at få en hjertestarter 

opstillet ved stranden neden for Den Gamle vej. 

 

5 års plan: Bestyrelsen vil det kommende år arbejde på at udarbejde 

en plan for opgaver de kommende 5 år. 

 

Bjørneklo: her ringer man til Syddjurs kommune som vil tage sig af 

problemet. 

 

 

7. Valg til bestyrelesen: 

Svend Aage Hansen valgt til kasserer     genvalg 

Hans Krestian Nedergård                          genvalg 

Henrik Sørensen                                         genvalg 

8. Valg af supplant: 

Doris Byriel                                                  genvalg 

9. Valg af revisor:  

Irene Andersen                                         genvalg 

 

Referat skrevet af 

Sekretær Henrik Sørensen 

Den 11 juni 2016 

 

 

 

 



 

 

   

 


