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Referat fra generalforsamling lørdag d. 8. juni 2013 
i Møllerens Hus, Ugelbølle 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 
4. Forslag fra bestyrelsen 

a. Forbedring af vejforhold 
b. Gennemgang af ønskelisten fra sidste Generalforsamling 

5. Forslag fra medlemmerne: der er ikke modtaget forslag. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af suppleant. 
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt 

 
 
Bilag til indkaldelsen: Regnskab for 2012.  
 
Der er 41 deltagere til generalforsamlingen, der kom fra 24 sommerhuse. Forud for ge-
neralforsamlingen var der modtaget 19 fuldmagter vedr. punkt 4a. 
 
 
1. Valg af dirigent 
 
Formanden bød velkommen på bestyrelsens vegne. Da der ikke var forslag fra salen fo-
reslog han Kurt Fodgaard som dirigent. Kurt blev valgt. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varse,l og at 
den derfor var beslutningsdygtig. Herefter gav dirigenten ordet til formanden. 
 
 
2. Bestyrelsens beretning 
 
I årets løb har der været afholdt 3 bestyrelsesmøder og der har været 3 møder i vejud-
valget. 
 
På generalforsamlingen 2010 og 2011 blev 

Svend Straarup valgt som Formand 
Svend Aage Hansen valgt som Kasserer 

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med 
Preben Thomsen som Næstformand 
Palle Fischer som Sekretær 
Kurt Fodgaard fast deltager i Vejudvalget sammen med Svend 
Suppleanter har været Anette Bartel og Lise Bojsen. 

 
Formanden fortsatte: 
-For et år siden stod jeg her og sagde vi har nogen gode veje, og vi ville gerne bruge 
nogle penge på at gøre dem bedre. 
Den sidste del mener vi forsat og det er vel nærmest temaet i dag. 
Ved vejudvalget Generalforsamling blev det besluttet at vejbidraget skulle hæves fra 
100,- til 150,- årlig. Den forhøjelse skal naturligvis ses i lyset af de mange store skader 
som vi alle har set og mærket det sidste årstid. Det er ikke noget den enkelte kommer 
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til at mærke da det tages af det kontingent som betales til grundejerforeningen. 
 
Samtidig gik Røndegaards Grundejerforening med til at betale for en større del af grund-
ejerne, så de fremover betaler for ca. 63 Grundejere. 
 
Under punkt 4a skal vi behandle et forslag vedr. forbedring af vejene. Det er vejudvalget 
der står bag forslaget og det er også vejudvalget som kommer til at stå for udførelsen af 
selve arbejdet, da det dækker alle Grundejerforeninger i Vejudvalget. 
Det er mig magtpåliggende at sige, det må ikke gå galt, jeg ser derfor frem til, ET KLART 
JA! Bliver det forkastet et sted, falder det hele vejen rundt. 
 
Herefter var der spørgsmål fra salen.  
 
Beretningen blev godkendt.  
 
 
3. Regnskab 
 
Kassereren fremlagde regnskabet. Det blev godkendt. 
 
 
4.a Forbedring af vejforhold 
 
Forslaget går ud på at der lægges fast belægning på op til 135 meter (fra Strandvejen 
mod nord) på 4 stamveje: 
 

Vestervangsvej (95 meter)  
Søren Møllers Vej (90 meter)  
Den Gamle Vej (130 meter)  
Røllikevej (135 meter)  
 

Der foretages opretning og placering af rendestensbrønde for effektiv afvanding, ligesom 
vejen forudsættes at runde på midten, så de forholdsvis store regnmængder let og uhin-
dret bliver afvandet. Der planlægges belægning ca. 3 meter ind på tilstødende sideveje 
for at undgå unødvendige skader på stamvejen i overgangen mellem sidevej og stamvej. 
Beregningen af prisen for arbejdet foreligger i form af et overslag, der tager udgangs-
punkt i de priser, der blev indhentet ved sidste forsøg i 2011 på at gennemføre vejfor-
bedringer på Søren Møllers Vej.  
Vejlængden på de 4 veje er ikke helt ens, hvilket kan begrundes med, at der tages hen-
syn til placeringen af sideveje og vejens niveauer.  
 
De berørte Grundejerforeningers medlemstal er: 
 

Røndegård            26 
Blombjergparken         96 
Følletoften                   73 
Stenhøjparken             23 
Blombjerggård             96 
Følle Strand                    33 
I alt 347 

 
 
Udgiften til projektet i sin nuværende form vil andrage ca. kr. 1.200 pr. medlem i vejfor-
eningen Følle Strand.  
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Som tidligere nævnt er det vejudvalget som står for selve opgaven, og der er nedsat en 
mindre arbejdsgruppe til at stå herfor. 
Som er: 

Svend Aage Jensen der står for udbudsmaterialet 
Henning Hald som har opsynet med vejene, og 
Allan Baltzersen fra Blombjergparken  

 
Forbedringen foreslås finansieret ved et kassetræk på 800 kr og en eengangs-
opkrævning ved arbejdets påbegyndelse på 400 kr pr. medlem. 
 
Herefter var der spørgsmål fra salen 
 
Der var spørgsmål om etablering af bump, men der gælde,r at dette kræver hø-
ring/tilladelse fra politi og kommune samt fast belysning ved hvert bump. 
 
Riste bliver højdereguleret så alle kommer til at fungere. 
Belægningen må gerne være SF-sten frem for asfalt. Bl.a. forventes vedligeholdelse at 
blive mindre ved SF-sten. 
 
Afstemning 
Da forslaget om vejforbedring af bestyrelsen opfattes som byrdefuld, skal det vedtages 
med ”kvalificeret flertal” ifølge vedtægternes § 7. Dvs. at mindst halvdelen af de stem-
meberettigede skal være mødt op – evt. gennem fuldmagter- og blandt disse skal 
mindst 2/3 stemme for forslaget.  
 
Til stede på generalforsamlingen var der 24 personligt mødt, og 19 fuldmagter. I alt 43. 
Der er i alt 73 medlemmer, så generalforsamlingen er beslutningsdygtig. 
 
Herefter var der – efter ønske fra salen - skriftlig afstemning. 
 
Af de 24 uddelte stemmesedler, var der 24 JA-stemmer. Af de modtagne fuldmagter var 
der 18 ja stemmer, tilsammen 42 ja-stemmer. Mindstekravet på 2/3 af 43 repræsente-
rede er dermed opfyldt og forslaget er vedtaget. 
 
 
4b. Gennemgang af ønskelisten fra sidste Generalforsamling 
 
Preben gennemgik listen. Mange ønsker omhandlede vejforhold, og det håber vi bliver 
løst jfr. ovenfor. Andre ønsker omkring sport mv. strander på at foreningen ikke har en 
plads eller grund hvor det kan foregå. 
Den sidste del af ønskerne omfatter festaktiviteter. Her foreslog Preben er der nedsættes 
et festudvalg med repræsentation fra de 3 veje. Emil blev foreslået som formand, en 
udnævnelse han vist nok modtog. Emil sørger for at der bliver indmeldt deltagere til 
Preben. 
 
 
5. Ingen forslag fra medlemmerne. 
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

Formanden blev genvalgt 
Preben blev genvalgt 
Som nyt medlem valgtes Hans-Kristian Nedergaard, Ranunkelvej 16. 

 
 
7. Valg af suppleant 
 
         Lise blev genvalgt 
 
 
8. Valg af revisor 
 
         Niels Jørgen blev genvalgt 
 
 
9. Evt. 
 
Formanden nævnte, at der er 50 års jubilæum i 2025. Det kan vi jo begynde at tænke 
over. Skal der sættes beløb af på særskilt konto eller? Som der blev nævnt fra salen skal 
vi nok vente lidt med at købe øllerne. Nogle foreslog en evt. 40års festlighed. 
 
Drænproblemet i starten af Valmuevej blev rejst af beboerne. Efter en kortere drøftelse 
besluttedes det at snakke om det på næste bestyrelsesmøde og invitere de berørte ind. 
 
Der var ønske om at revideret medlemsliste udsendes. Det vil ske samtidig med dette 
referat. 
 
Formanden takkede Palle for en god indsats som sekretær gennem 2 perioder.  
 
Herefter takkede formanden dirigenten for god ledelse og afsluttede generalforsamlin-
gen. 
 
 
 
Godkendt af 
 
 
 
 
 
Kurt Fodgaard, dirigent. 
 


