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Fraværende fra bestyrelsen var.
Svend Aage Hansen

Ane�e Bartel

Velkomst ved formand Kurt Fodgaard
1: Valg af dirigent. 
	 Ole Jacobsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt.
	 Ole konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og 
	 beslutningsdyg�g.
	 Alice opfordrede �l at der laves opråb af navne og husnumre for 
	 derved at se hvor mange stemmebere�gede der er i �lfælde af 
	 afstemning.
2: Bestyrelsens beretning.  v Kurt Fodgaard
	 Følleto�ens årsberetning for 2017

Velkommen endnu engang og en særlig velkomst �l vore 
nye medlemmer.
En orientering om hvordan året har forløbet, og hvad vi i 
bestyrelsen har ha� af opgaver.
Vi har været samlet fire gange i året, og vi må�e desværre sige 
farvel �l Doris hun ønskede at udtræde og det tog vi �l e�erretning,
selv om vi beklager de�e. Doris har gjort et stor stykke arbejde og havde
styr på Syddjurs Kommune med hensyn �l vores strand og der skal lyde en
velment og stor tak for de�e.
Arbejdet skulle jo går videre og vi andre tog fat om opgaverne også de 
punkter der blev drø�et på General forsamlingen 2017.
Først skulle vi have problemet med Vendepladsen 31-37 løst for der samlede
 sig en masse vand når det virkelig regnede, og vi må nok forvente,
at det vil nok komme meget mere vand fremover, noget mere vi er kendt
med i Danmark så hvad gør vi.
Vi fik et �lbud om at renovere området og lægge nye røre, men det var en
bekostelig affære ca. 52000,00 kr., og det sa�e noget i gang i os.
For flere år siden blev der kloakeret i området og i forbindelse med de�e
kunne der måske være ødelagte noget dræn, så derfor blev Syddjurs 
Kommune kontaktet og der blev a�alt at mødes på området og de var
forstående og det blev beslu�et at der skulle opgraves hvor problemet 
var, og det viste sig at i forbindelse med kloakeringen var drænet blevet
ødelagt og de tog ansvaret så det blev renoveret på deres regning.
De næste punkter vi har arbejdet med, har været etablering af s�en på
grunden 41-49, og bebyggelsesprocent for området, lokalplan 64.
Følgende �ng er gjort Irene og Kurt kontaktede Syddjurs kommune for
at få et møde og det lykkedes uden det store resultat, dere�er blev der 
sendt et brev hvor vi bad om et svar om forståelsen af lokalplan 64, og
etablering af den omtalte s�, men vi har ikke få det ønskede svar endnu,
men vi vil forsæ�e dialogen med dem.
Irene som var med �l mødet og er medforfa�er af brevet vil under punkt
6 komme med en uddybende orientering.
Svend Aage har deltaget i vejfondens årsmøde og der blev orienteret om 
at stabil grus �l vore veje ligger på Snerlevej og der blev etablering en 



sandkasse med en ekstra udgi� på kr. 10800,00 udover de�e,
er der hjemkøbt en Hjertestarter som ligger ved Følle el, som skal sørge
for at den bliver sat op.
Vejfonden bad om et sponser beløb og vi vil blev enige om i bestyrelsen
at det var et godt �ltag så vi sponserede 2000,00 kr., og Vejfonden betal-
er den årlige vedligeholdelsen og den lovplig�ge forsikring.
Der har i årets løb været kontakt �l Røndegård grundejer, om at bed 
deres medlemmer om at holde hækken klippet ud �l fælles s�en, og
det gælder naturligvis også vores forening, og der er a�alt med Holger 
Degn at vi som foreninger lægger yderlige pres på vores nabo om at 
for afledet vandet der ødelægger Røllikevej.
Til slut en stor tak �l Bestyrelsen for et godt arbejdsår, og vi vil også
gøre alt det der er muligt i de kommende år, det er ikke al�d lige let
men vi gøre vores bedste, og vi må håbe at det rækker.
Der skal også lyde en stor �l Irene og vi vil forsat trækker på dig.
Udfordringer i de kommende år vil være vejret og lad os være bevist 
om at det skal vi kunne løse som forening.

På Bestyrelsens vegne

	 Kommentarer �l beretning.:
	 Peter nævnte at de stadig oplever problemer med støv fra Valmuevej
	 og opfordre bestyrelsen �l at se på det.
	 Alice nævnte at i forlængelse af Syddjurs Kommunes rep. af beskadige
	 dræn, at da der er lave ny brønd i hendes indkørsel kan der måske godt
	 forventes en regning på de�e, men i øjeblikket har foreningen ikke 
	 modtaget noget.
	 Beretning godkendt.	
3: Regnskab. i fravær af Svend Aage oplæste Hans Kres�an de�e.
	 Regnskab godkendt
4: Forslag fra bestyrelsen.          Ingen
5: Forslag fra medlemmerne.        Ingen
6: Eventuelt.   Foreslået og enighed om at fly�et det �l e�er punkt 9.
7: Valg af kasserer. Svend Aage Hansen   valgt.
    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Hans Kres�an Nedergaard og 
	 	 	   Ole Rasmussen     valgt
8: Valg af 2 suppleanter. Christoffer Buch-Larsen og 
	 	     Gert Østergård Jensen   valgt.
9: Valg af revisor.: Yonna Rasmussen     valgt.
6: Eventuelt. 
	 Tage foreslår en vedtægts ændring, at men fly�er punkt 6 eventuelt
	 ned e�er punkt 9 så det ligger sidst.

	 Irene kom med indlæg/orientering omkring den indsendte klage �l
	 Planklagenævnet omkring den ændrede fortolkning af lokalplan 64.

	 Peter opfordrer �l at bestyrelsen prøver af få ændret/sle�et den gamle
	 servitut vedrørende 5 m byggelinje, Irene vil gerne tage fat i det.
	
	 Kurt opfordrer �l at man først får en a�laring fra Planklagenævnet



	 inden man tager fat på byggelinjer.

	 Irene arbejder videre på de 2 sager, bestyrelsen vil løbende orientere
	 på mail.

	 Peter foreslår at man næste år får en ud og griller en helstegt pa�egris
	 hvor han står for hele maden.

	 Der blev nævnt at der er store huller i Røllikevej, Kurt vil tage det med �l
	 Vejudvalget da det er dem det hører under.

	 Opfordring �l bestyrelsen om at sende en reminder ud først i Marts
	 om den kommende generalforsamling, så forslag fra medlemmerne
	 kan nå ind inden 1 april.

	 Kurt takkede af og opfordrede �l at følge med på mail: 
	 foelletoften@gmail.com

Referent Henrik Sørensen
	

	

Ole Jacobsen, dirigent underskrevet den 01 juni 2018
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