
Referat af Generalforsamlingen, Følle Toften lørdag den 25. maj 2019. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 

4. Forslag fra bestyrelsen 

a) Forslag til vedtægtsændringer 

§ 3  Forslag eller sager fra medlemmerne som ønskes behandlet af 

Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde inden 1. april. Ændres til: 

skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden Generalforsamlingen. 

§4   Tidspunkt. Ordinær Generalforsamling holdes i årets 2. kvartal, og 

indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Ændres til: udsendelse 

af indkaldelse til Generalforsamlingen skal ske 30 dage før ordinær 

Generalforsamling. 

5. Forslag fra medlemmerne. Ingen indkommende forslag. 

6. Evt. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a) Kurt Fodgaard er på valg, modtager genvalg. 

b) Anette Havmøller Bärtel er på valg, modtager ikke genvalg. 

c) Christoffer Buch er på valg, modtager genvalg. 

8. Valg af én suppleant. 

9. Valg af revisor 

a) Niels Jørgen Bärtel er på valg, modtager genvalg. 

Ad 1.   Ole Jacobsen Følfodvej 12, blev valgt som dirigent. Ole kunne bekræfte, at indkaldelsen 

til Generalforsamlingen, var sket rettidig.  

Ad 2.    Kurt fremlagde årsberetningen.  

”Velkommen til alle der er mødt frem og ikke mindst til de nye sommerhusejere. Orientering 

for året 2018, hvad har vi drøftet på vores bestyrelsesmøder. Der er ni sommerhuse i året 

2018 og 2019, der har skiftet ejere, så det går rigtig godt for Følle.” 

”Vi har været samlet 3 gange i løbet af året og har haft kontakt med Syd Djurs kommune og 

har taget fat i de opgaver der blev drøftet på forrige Generalforsamling.” 

”Vi har i årets løb, været i kontakt med Syd Djurs Kommune, med stor hjælp fra Irene, for at få 

en endelig afgørelse omkring vedtægter med byggeprocenter og byggelinjer, og der slog 

kommunen fast, at det kan der ikke på nuværende tidspunkt ikke ændres ved. Der henvises til 



lokalplan 64. Hvis disse skal ændres, skal der søges skriftligt og alle boligejere skal være enige 

deri, for at dette evt. kan ændres.” 

”Irene vil komme med et indlæg omkring dette, efter beretningen.” 

”Der har været en diskussion om stien ved grundene 41-49, det blev godkendt efter 

forespørgsel til kommunen, så nu er stien reetableret.”  

”Der var årsmøde i vejfonden den 12. marts 2019, hvor jeg deltog, og der blev naturligvis 

drøftet problemerne omkring renovationen af vejene, det at vi oplever der er store huller, 

hvilket gør det vanskeligt at køre på vejene. Vejformanden lovede igen at se på det og få en 

samtale med Arne om, at hæve vejene på midten, så vandet derved skulle kunne løbe væk. Det 

er største problem er på, Røllikevej og Dan gamle vej.”  

”Regnskabet og budget for 2019 er blevet godkendt med enkelte kommentarer.” 

”Regnskabet er sundt og tilskuddet vil være uændret for 2019. Vores kassebeholdning er på 

kr. 54.361,84.” 

”Der er blevet en ny og kraftig opfordring til Røndegård Grundejerforening, om at tage 

kontakt til gårdejerne Karl og Mikkel, om at få drænet etableret eller evt. få et nyt, der 

henvises til et brev af 10. marts 2013.” 

”Støvet giver stadig store problemer, så derfor har bestyrelsen fået et tilbud fra et firma, som 

Gert kender. Dustex støvbinder, prisen vil være kr. 2,00 pr. m2. Produktet som er flydende 

væsker, er helt ufarligt for dyr og mennesker. Hvis der er stemning for dette, vil bestyrelsen 

arbejde videre med det.” 

”Til slut, opfordrer bestyrelsen til at holde træerne nede, hvis de er til gene for naboer, husk at 

få slået græsset ved sti og vej. Hvis det er omkring grunden, der er igen taget kontakt til 

Røndegård Grundejerforening, at de samme regler også gælder dem.”  

”Tak for et godt samarbejde i bestyrelsen, og lad os få en god og konstruktiv 

generalforsamling samt en hyggelig aften når vi mødes igen klokken 18.”  

På bestyrelsens vegne, Kurt Fodsgaard. 

Der blev stille nogle enkelte spørgsmål til beretningen. Bl.a. træer, som Kurt også var inde på, 

tag hensyn til naboer/genboer. Ligeledes at bestyrelsen vil tage kontakt til den anden 

Grundejerforening, Røndegård. Der blev også stillet et spørgsmål omkring for høje hække, 

disse må max være 180m. Hvis der er et problem med at disse er højere, kan der taget kontakt 

til hegnstilsynet. Bestyrelsen vil i første omgang til tage kontakt til vedkommende.  

Ad.3    Regnskabet blev ved Generalforsamlingen godkendt. Der blev oplyst, at der er blevet 

brugt kr. 2000 til en Hjertestarter, som forefindes ved Søren møllers vej.  



Ad.4    Bestyrelsens forslag blev forkastet, da der ifølge vedtægterne skal være mindst 

halvdelen af medlemmerne repræsenteret eller mødt til Generalforsamlingen. 

Forslaget vil blive taget op igen til næste år.  

Generalforsamlingen vil altid være sidste lørdag i maj, da der ifølge vedtægterne står 

”Ordinær generalforsamling holdes i årets anden kvartal”  

 Der kan indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling med 14. dages varsel, hvis 

bestyrelsen er enige derom. 

Ad. 5   Ingen indkommende forslag. 

Ad. 6   Der blev nævnt, at der er blevet malet 20 km. på Røllikevej og Den gamle Vej. Det 

passer dog ikke med skiltet, hvor der står 25 km, der ønskes skilte med 20 km begrænsning. 

Der køres stadigt for stærkt, dette er dog mange gange de håndværkere/store lastbiler, som 

skal rundt på vejene til grunde. Der opfordres til, at de som bygger fortæller ovennævnte, at 

der er hastighedsbegrænsning på vejene.  

Der blev også nævnt, at der er et lille hus til salg på Toftegårdsvej som ikke kan sælges pga. et 

meget misvedligeholdt hus som ligger lige overfor. Kommunen gør ingenting, de må ikke gøre 

noget. Bestyrelsen vil, når der taget kontakt til Røndegård Grundejerforening ang. træer, også 

nævne dette hus og hvad der evt. kan gøres.  

Irene.  

Byggelinier 5m mod vej og 2,5 m mod sti 

Som vi talte om på sidste generalforsamling var der positive tilkendegivelser for at der skulle 

arbejdes på at få fjernet de på vore ejendomme tinglyste servitutter om byggelinjer – altså 5m 

mod vej og 2,5 m mod sti som er tinglyst i 1972 og 1974. 

Jeg prøvede at få dem fjernet i forbindelse med behandlingen af lokalplan 64 med negativt 

resultat. 

Prøvede igen i 2008 med samme resultat 

Har nu igen sendt en skriftlig henvendelse til syddjurs.dk for at høre muligheden for at få 

servitutten slettet – herefter har jeg modtaget en afgørelse fra 2017 hvor der også er givet afslag. 

Har så haft kontakt til en byggesagsbehandler – Torsten - som anbefalede kontakt til en af 

kommunens jurister – her fik jeg læst og påskrevet 

1. Kommunen aflyser ikke byggelinjer 

2. så skulle man have købt en anden grund – for man har jo fået oplyst – eller det står i skødet 

at denne servitut er tinglyst på ejendommen 



Jeg har herefter talt med Torsten igen om muligheden for at Grundejerforeningen giver Syddjurs 

Kommune skriftlig meddelelse om dispensation fra byggelinjen såfremt man ikke generer 

naboerne – men Torsten sagde – hvordan skal man fortolke gener – Syddjurs Kommune må ikke 

tage hensyn til udsigt. 

Så nu har jeg opgivet  - og en anden må tage over. 

Jeg vil dog bemærke et gennemgående tema mange år på generalforsamlingerne fra 

medlemmerne har været:    

Fæld træer så vi kan få udsigt til vandet  - og det har jo vist sig at slettelse af servitutten nogen 

steder vil gå ud over naboernes udsigt.  

Og så det sidste punkt 

Kommunens forståelse af lokalplan 64 – i forbindelse med byggesagsbehandling 

Her er der heldigvis godt nyt! 

Den 27.juli 2018 kom der en afgørelse fra Planklagenævnet efter grundejerforeningens og 

Alices(Valmuevej 37) klage over kommunens sagsbehandling – der efter byggeri på Strandvejen 

blev voldsomt indskrænket. 

Planklagenævnet har nu stadfæstet, at det er bygningsreglementet der var gældende i 2005, da 

lokalplanen blev godkendt, der skal benyttes i forbindelse med kommunens behandling af vore 

byggesager. Det vil sige at det er bygningsreglementet fra 98 der skal bruges. Dette indeholder et 

BILAG A der beskriver at der er: 

Bebyggede arealer som IKKE skal medregnes i beregningen af bebyggelsesprocenten (12 % i vort 

område- dog max. 120m²). 

Det drejer sig om: 

Glasoverdækninger(f.eks. udestuer) og andre overdækninger svarende indtil 5 pct af grundens 

areal. Dvs at der på en grund på 800m² kan bygges 40m² overdækkede arealer. 

Åbne altaner 

Småbygning/er med en grundflade på indtil 10m² 

-hemse med et areal på indtil 4,5m² 

Garager, carporte, udhuse, drivhuse skure og lignende mindre bygninger på indtil 35 m²(der kan 

godt bygges større – men så skal dette areal medregnes i bebyggelsesprocenten). 

Dermed er vore byggemuligheder igen som før 2016. 



Gert.  

Støvproblemer, Gert har kontaktet Henning Søndergård , som har med midlet Dustex at gøre. 

Han siger, for at få den optimale virkning af midlet, skal vejene have Dustex to gange det 

første år og én gang de efterfølgende år efter afhøvling.  

Det er et norsk naturprodukt, minus rust, minus salt, som ikke er til gene for mennesker og 

dyr. Hvis dette skal anvendes vil det koste ca. kr. 13.000 det første år.  

Der blev igen foreslået granitskærver hvilket er støv og fartdæmpende.  

Ved en diskussion, viste det sig at det faktisk var farten som var det afgørende, jo højere fart jo 

mere støv. Der blev foreslået chikaner, i en eller anden form. Bestyrelsen arbejder videre på 

dette. Her vil bestyrelsen evt. tage kontakt til kommunen for at finde ud af, hvad vi må gøre i 

dette tilfælde.  

Bestyrelsen vil også tage kontakt til hegnstilsynet vedr. klipning af hække. 

Ad. 7    

a) Kurt Fodsgaard, blev genvalgt 

b) Ole Jacobsen, blev valgt i stedet for Anette Havmøller Bärtel 

c) Christoffer Buch, blev genvalgt 

Ad. 8    Vibeke, Valmue vej 15, blev valgt til suppleant. 

Ad. 9   Niels Jørgen Bärtel, blev genvalgt. 

 

Referat Generalforsamling, sekretær Anette Havmøller Bärtel 

 

 

 

Dirigent 

 

 

 


