
Grundejerforeningen Ved Strandgården 

Generalforsamling, den 17. april 2016, kl. 10.00. Kignæshallen / Cafeteria, Jægerspris. 

Referat: 
Formand Kaj Asbjørn Andersson bød velkommen. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

• Valg af dirigent: Keld Øder. 

• Valg af stemmetællere: Helle og Renè Lerager. 

• Indvarslingen og godkendelse af dagsordenen – godkendt. 

• Bestyrelsens beretning – godkendt. 

• Regnskab 2015, kan ses på foreningens hjemmeside, udleveret på generalforsamlingen, 
gennemgået af Torben Kjær – godkendt. 

• Budget 2016, kan ses på foreningens hjemmeside, udleveret på generalforsamlingen, gennemgået 
af Torben Kjær – godkendt. 

 

Valg til bestyrelse: 

1. Formand – Kaj Andersson – ikke på valg. 

2. Kasserer – Torben Kjer – genvalgt for 2 år. 

3. Bestyrelsesmedlem Erik Jensen – genvalgt. 
4. Bestyrelsesmedlem John Trasbo – fratræder bestyrelsen gr. flytning til udlandet. 

5. Bestyrelsesmedlem/Vejformand Svend Erik Kramer – genvalgt. 

6. Nyt bestyrelsesmedlem Peter Birk Wulff – valgt til sekretær.- Ved konstituering efterflg.. 

7. Suppleant Tommy Pedersen – genvalgt  
8. Suppleant Anita Møller – genvalgt. 

9. Suppleant Keld Øder – genvalgt. 

10. Revisor Helle Lerager – genvalgt. 

11. Revisor Jørgen Simonsen – fraværende med fuldmagt – genvalgt. 
12. Revisorsuppleant Tove Nielsen – fraværende uden fuldmagt – udtræder. 

12a. Jan Hartmann, Vinkelstien 12, valgt som revisorsuppleant. 

  

Indkomne forslag. 

• Fastsættelse af kontingent 2016/2017 – bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

 Godkendt. 

 

• Fastsættelse af vejbidrag 2016/2017 – bestyrelsen foreslår uændret vejbidrag. 

Godkendt. 



Indkomne forslag: 

Holger Pamhede, Spurvevej 30, foreslog dialog med kommunen ang. Fremtidig vedligeholdelse af 
Lærkevænget og en del af Strandgårdsvej, idet disse asfaltveje indgår i kommunens busdrift.  

Formanden fortalte, at Kommunen skriftligt (ved mail dateret 10. nov. 2015 / Henriette Andersen) givet følg. 
svar på vores forespørgsel om vedligeholdelsen af Ingenmandsland”  

Citat: DET ET STYKKE PRIVAT FÆLLESVEJ SOM VI (KOMMUNEN) VEDLIGEHOLDER. Det gør vi, fordi 
vejen indgår i en busrute. Asfalten bliver lappet løbende. Bredden på selve vejen kan vi ikke ændre på og 
hvis der er problemer med udhængende vækst, så giver vi lodsejerne et påbud om at få det beskåret.- Citat 
slut. 

Bestyrelsen vil fortsat gå i dialog med kommunen og følge op på den generelle vedligeholdelse 

Eventuelt: 

Grete Hasse var utilfreds med alle de katte der besørgede i hendes skure. Foreslog man kun havde én kat! 

Måske kunne vi få lidt vand til blomsterne fra nærmeste nabo til torvet som anmodet af / til Vejformand 
Svend Erik. 

Sct. Hans aften kommer Borgmesteren og holder tale. Tommy Pedersen lægger grund til og der opstilles 
telt. Hvis man vil give brænde til bålet, skal det tidligst være 14 dage før Sct. Hans, da man gerne vil have et 
pænt område. 

Man er velkommen til at møde op som angivet på vores hjemmeside 

Medbring stole. 

Evt. forslag kan sendes til hjemmesiden www.vedstrandgaarden.dk 

Tak for et godt fremmøde. /  Alle ønskes en god sommer. 

 

 

 

Referent     Dirigent 

Anita Møller.                                                               Keld Øder 

 

………………………………………………….         ………………… 

 

 

 


