
Referat af formandsmøde på Kaløvig Strandgård 

Lørdag den 12. juni 2010. 

 

Deltagere: 
Erik Schou  Grf. Blombjerggård 

Henning H, Laursen Grf. Blombjergparken 

Jens A. Schou  do 

Mogens G Christiansen Grf. Følle Vig 

Henning Ærø  do 

Jens Rise Rasmussen Grf. Følletoften 

Kjeld Eskildsen  Grf. Rytterparken 

Villy M. Andreassen Grf. Røndegaard 

Orla Jacobsen  Grf. Stenhøjparken 

Erwin Berngruber  do 

Søren Simonsen  Grf. Strandhøjgård 

Kjeld Christiansen do 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

Villy Andreassen dirigent og Orla Jacobsen referent. 

2. Godkendelse af referat fra 2009. 

Godkendt referat fra 2009 med ændringer indsendt fra 2 foreninger. 

3. Gennemgang af revideret forslag til vedtægter for sammenslutningen. 

Først stor tak til bl.a. Poul Erik Hvid for det store arbejde, der er lavet i udviklingen af vedtægter. 

En længerevarende diskussion foreningerne imellem mundede ud i, at sammenslutningen nødvendigvis skal have en 

fastere struktur end den nuværende, men at det nok var for tungt et apparat at igangsætte en ny overbygning med 

stramme vedtægter og endnu en bestyrelse. 

Konklusionen blev: at foreningerne efter tur skiftes til at være formand ( p.t. Villy Andreassen FM) og næstformand    

(p.t. Orla Jacobsen NF) der også skal virke som sekretær/ referent det næste år.  

Det skifter fremover rullende således, at næstformanden året efter er formand, og ny næstformand vælges efter  

medlemslisten. Næste år er det Strandhøjgård der stiller med en næstformand. 

Nuværende FM og NF blev bedt om at udforme nogle spilleregler for sammenslutningen med udgangspunkt i 

reviderede vedtægters § 2. Der skal ikke være økonomisk binding foreningerne imellem. Udgifter i forbindelse med 

formandskabet afholdes af den forening der har formandskabet.  

4. Orientering vedr. tilslutningsbidrag opkrævet 1982. 

Kaj Pedersen var ikke tilstede for aflægning af beretning, men det blev oplyst, at kommunen har givet afslag på kravet 

og at Kaj har klaget til en ankeinstans. Der er ikke kommet retursvar herfra endnu selvom responstiden er 

overskredet. 

Hvis svaret bliver negativt kan det blive nødvendigt at aktivere en advokat for at følge op på sagen. 



Angående økonomisk deltagelse i evt. omkostninger hermed (max. Kr. 30.- pr. parcel) har 3 foreninger sagt fra. Det er 

Følletoften, Rytterparken og Stenhøjparken. 

5. Kloakering. 

Det kører næsten planmæssigt på trods af den strenge og langvarige vinterperiode. Entreprenøren vil gerne forlænge 

arbejdsperioden i juni evt. juli måned. Denne løsning har Følle Vig givet grønt lys for. 

Der er i de allerede tilsluttede områder observeret, at enkelte parceller endnu ikke er tilsluttet på egen grund, selv om 

tilslutningsfristen er udløbet.  

FM skriver til kommunen omkring overordnet holdning til manglende tilslutning på privat grund. 

6. Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag. 

7. Eventuelt. 

Man enedes om, at Villy Andreassen og Erik Schou skulle kontakte kommunen omkring renholdelsen af stranden, 

bålpladsen og de andre fælles faciliteter i området. 

 

Følle Strand den 12. juni  2010. 

_______________________________  ________________________________ 

Villy M. Andreassen   Orla Jacobsen 

Formand    Referent 

 

  


