
Referat af Formandsmøde den 18.6.2011 i SGFS 

 
Deltagere: 
Erik Schou  Blombjerggård 
Kaj Pedersen  Blombjergparken 
Henning Lauersen - 
Sven Aage Jensen Følle Strand 
Harry Vinther  - 
Poul Erik Hviid  Lndeparken 
Keld Eskildsen  Rytterparken 
Svend Erik Sahl Røndegaard 
Orla Jacobsen  Stenhøjparken 
Erwin  Berngruber - 
Allan Rasmussen  Strandhøjgård 
Keld Christensen - 
 

Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent og referent: 

Erik Schou blev valgt til begge jobs .  

Næste år er det NF/SEKR. Der er dirigent og ny NF/SEKR, der er referent. 

 

2. Godkendelse af referat fra 2010: 

Det blev godkendt, dog med den bemærkning at der fremover skal stå, om foreningerne har meldt 

afbud eller blot er udeblevet.  Dette år udeblev uden afmelding Følle vig grf. Og Følletoften grf. 

 

3. Formandens beretning: 

 Da Villy ikke var tilstede var det Orla, men der var ikke noget særligt at berette. 

 Der var forslag  om, at der umiddelbart efter indkaldelsen til årsmødet blev en tilmeldepligt / 

frameldepligt. Det ville gøre tilrettelæggelsen og bestilling af forplejning nemmere. Dette år mødte 

kun 12 frem. Normalt fremmøde er der 16 – 20 deltagere. Forslaget enstemmigt vedtaget. 

  

4. Gennemgang af revideret forslag til vedtægter for SGFS: 

Under § 5 blev det besluttet at der skal laves en tydelig oversigt over hvem der er Formand (FM) og 

Næstformand (NF/SEKR.) de kommende år. Se medsendte vedtægter. 

 

5. Næste års Formand og Næstformand/sekretær 

Orla er Formand og Erik er Næstformand og sekretær. Revideret plan for skiftende formænd og 

næstfformænd/ sekretærer  udsendes med referat. 

 

 



6. Orientering vedr.  tilslutningsbidrag tilbage fra 1982. 

Kaj gav en god orientering om at de havde fået 2 advokater til at kigge på sagen og derefter havde 

besluttet ikke at forfølge sagen yderligere. 

Der var blandt Formandsmødets deltagere bred enighed at sagen nu var død. 

Er der nogen der ønsker at føre sagen kan matr. Fås hos Kaj Pedersen. 

 

7. Kloakering, Status: 

Sven Åge orienterede om at han havde været med til slutgennemgang på etape 3 på de berørte 

veje og at der er lavet et referat som bliver sendt til den enkelte formand. Man må så selv følge op 

på at evt. mangler bliver udført. 

Vand på vejen i Lindeparken skal repareres under kloakgarantien. 

Valmuekvarteret har gode erfaringer med tilslutning til brønd ved strandvejen. 

Der blev også nævnt at der er døgnvagt på kloakeringsproblemer via Syddjurs Spildevand. 

 

8. Indkomne forslag 

a.  Vi bedes følge op på Volley net og bålplads. 

b. Høj hæk ved hjørnet af Den Gl. vej og Strandvejen er for bred og høj. Røndegård grf.  bør tage 

action/ opfølge på skrivelse til kommunen. 

c. Der var enighed om,  at sende en forespørgsel til Kommunen om 30 km hastighedsbegrænsning 

på ALLE stikveje i området. 

d. SAM var oppe at vende igen. Vi ønsker ikke at være medlem 

e. Svend Åge gjorde opmærksom på sti problemet fra 2006. Han sender en faktura til dem der har 

lovet at være med til at betale. Kr.  600,00 pr. grf.  forening. 

 
9. Eventuelt 

Keld Eskildsen foreslog at indkomne forslag blive sendt ud til deltagerne inden mødet. 

Adresseoversigt sendes ud med referatet. 

Så vidt muligt vil vores Formandsmøder altid være lørdagen FØR Sct. Hans. 

Så næste møde er lørdag den 23.6.2012 kl. 10.00 

 

Følle Strand den 18.6. 2011 

Villy M. Andreasen/Orla Jacobsen   Erik Schou 

 

Formand/Næstformand   Referent 

 

 

 

 



 

 

 

 


