
Grundejerforeningen Følletoften 

Referat af generalforsamlingen d. 27 maj 2017  

Velkomst ved formand Kurt Fodgaard 

1. Valg af dirigent. 

Niels Jørgen Bartel blev foreslået af bestyrelsen og valgt. 

2. Bestyrelsens beretning.  v. Kurt Fodgaard            godkendt 

     Følletoftens årsberetning for 2016 

Året 2016 har vi været samlet 4 gange i bestyrelsen det har ikke været et år med de store 

opgave dog har vi taget fat i de stillede punkter der blev drøftet påvoresgeneralforsamling 

2016. 

Vi har fået omdelt vores velkomst hæfte både her i vores grundejerforening og til de forskellige 

mægler i Rønde og det blev modtaget meget positiv og resultatet af det er blevet at E C D i 

rønde vil give en rabat hvis man vælger dem som mægler i forbindelse man ønsker at afvikle 

sit sommerhus med en rabat på kr20000,00 og vi har tilladt ham et indlæg idag hvor han vil 

yderlige orientere om det, og omkring sommerhuset her i foråret og som vi kan se går det rigtig 

godt med at for solgt sit sommerhus, der er sket meget med salget hvis vi tænker tilbage på 

sidste år, og det er meget glædelig for dem der ønsker at få sit hus solgt . 

Vi vil også idag byder de nye ejere velkommen, og håber de også få nogle positive dage her i 

Følle. 

Året 2016 har der også været flere møder i vejudvalget hvor vi har deltaget i samtlige møder, 

og det er glædelig at vi kan meddele at der er blevet nedfældet nogle vedtægter så vi ved 

hvordan tingene skal behandles fremover i  Vejudvalget og der er oprettet en konto i Djursland 

Bank, og i denne forbindelse blev der valgt en ny kassere Ole Hougaard da Karsten Hansen 

efter eget ønske er fratrådt. 

Bestyrelse er følgende 

Formand : Preben Sønderskov 

Kasserer: Ole Hougaard 

Sektretær: Leif Nilaus 



Revisor: Svend Aage Jensen,Mogens Kjær Lindbjerg 

Vejformand: Henning Hald Laursen 

Vi har også på vore møder både i vores egen bestyrelse og i vejudvalget drøftet vore veje og 

specielt er det Røllikevej,Valmuevej,Den Gamle Vej, og Søren Møllersvej og vejudvalget er 

positive med tilskud hvis vi kan nå til enighed på et tidspunkt om evt fast belægning, men det 

skal understreget at det er ting der ikke er besluttet 

Vejudvalget arbejder også videre med Hjerstarter på vore strande og Mogens har lovet at går 

ind i denne opgave, og Henning vil igen tage en drøftelse med de ansvarlige med 

vandproblemer der er på Røllekevej . 

Som vi kan se vil der blive åbent et nyt Ishus der er blevet bygget et nyt så vi har forventning 

om at den blive åbent her i sommer. 

Vi har et nødråb hvis i skifte jeres mail , så sendt beskeden til Hans Kristian det gør det hele 

meget lettere og alle vil få tingene til tiden og vi spare penge til porto og hvis der er noget vi 

skal informere om. 

Doris vil igen tage fat i Sysdjurs kommune omkring det de gav løfter med sidste år rene 

strande, nye toiletter, græs slåning. 

Til slut  

Lad os nyde sommeren 2017, jeg håber vi få en seriøs og konstruktiv generalforsamling og de 

drøftelse vi må have være til glæde og gavn for os alle. 

På bestryelsens vegne. 

 

3. Revideret regnskab         v. Sven Aage Hansen     godkendt 

4. Forslag fra bestyrelsen.  Ingen. ( fastholdelse af kontingent 

på 600kr årligt.) 

5. Forslag fra medlemmerne.  Ingen. 

6. Eventuelt. 

Doris orienterede om stranden og kunne oplyse at Syddjurs 

Kommune den 6 juni kl. 08.00 vil holde standerhejsning med blå 



flag. 

Friluftsrådet har en række kriterier for strande med blå flag 

og  kan både godkende og inddrage blå flag. 

Bl.a. skal toilet/handicap toilet forholdene være ok, Doris har 

fået tilsagn om at toiletterne bliver renoveret, græsset bliver slået 

og at der bliver lavet nogle gryder man kan sole sig i. 

Der blev opfordret til at komme til standerhejsning og i den  

forbindelse lave en lille protest om forholdene. 

 

Hans Krestian orienterede om nabohjælp og opfordrede til at 

man på nettet tilmelder sig nabohjælp gennem Trygfonden. 

Foreningen vil ikke lægge en telefon liste ud på nettet. 

Foreningen kunne evt. købe nogle skilte der koster 600-800 kr. 

stykket og opsætte dem for præventiv virkning. 

 

Alice har søgt om at overdække del af sin terrasse ved Syddjurs  

kommune og i den forbindelse fået oplyst at man fra maj 2016 

har ændret fortolkning af Lokalplan 64 og at foreningen skulle  

have modtaget oplysning om den ændrede fortolkning, hvilket 

foreningen ikke har modtaget. 

Alice opfordrede foreningen til at klager til Syddjurs kommune 

over fortolkningen og ved samme lejlighed få slettet en gammel 

servitut for området Følletoften. 

 

Tage oplyste at de stadigvæk en generet meget af støv fra  

Valmuevej , der har i første omgang ikke været ret mange der vil 

med til at betale til skærver på Valmuevej, det indkøbte støv- 

dæmpende salt ( som forsøg ) ønsker man ikke udlagt. 

 

Irene oplyser at sti/passage mellem Valmuevej 43 og 45 skal være 



mulig og at vi bør henvende os til Syddjurs kommune om  

passagen. 

 

7. Valg til bestyrelsen. 

Kurt Fodgaard blev valgt som formand. 

          Anette Bartel valgt til bestyrelsen. 

8. Valg af suppleant.  

Ole Rasmussen valgt som suppleant. 

 

9. Valg af revisor. 

Niels Jørn Bartel valgt som revisor. 

 

Referent Henrik Sørensen 

Skrevet den 4 juni 2017 

 

Indlæg fra EDC 

Info fra møde , indlæg ved Søren fra EDC mæglerne Rønde 

han informerede om hvad der sker på markedet køb/salg 

af sommerhuse i Følle området, ligge tider, prisudvikling og 

hvor de nye købere fortrinsvis kommer fra, hvis man vil bruge 

EDC vil der blive givet en rabat på salg, så kontakt EDC for helt 

Præcis info. 

 

 

 


