
REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 - Grundejerforeningen ”Gadeland”  
Afholdt lørdag den 11. maj, kl. 10.00 – Bragesvej 25, Holløselund    

1. Valg af dirigent. 
Peter Schmidt, Krejsagervej, blev valgt som dirigent.. 
Næstformanden, Tine Kortenbach, blev valgt som referent.  

2. Generalforsamlingens lovlighed. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.  

3. Valg af stemmetæller. 
Lizzi Birkefeldt, Præsteengen, og Anne Teisen, Bragesvej.  

4. Opgørelse af antal stemmer, fremmødte og skriftlige fuldmagter 
Ved starten af mødet: 20 fremmødte + 1 fuldmagt. Senere kom yderligere 1 medlem. Totalt 
antal stemmer: 22.  

5. Bestyrelsens beretning for året 2012. 
Formanden gennemgik bestyrelsens beretning, som var blevet udsendt sammen med 
indkaldelsen til generalforsamlingen. Beretningen blev enstemmigt godkendt.   

6. Regnskab for 2012 
var også blevet udsendt på forhånd. Fremlagt af kasserer, Karl Jelsbak. Godkendt enstemmigt.  
I følge den foreslåede dagsorden drejede næste punkt sig om budgettet. Men da dette kunne 
blive påvirket af beslutninger vedrørende veje og bølgebrydere, valgte dirigenten at behandle 
disse punkter først.  

7. Veje – fartdæmpende foranstaltninger, spærring.  
Formanden for vejudvalget, Mads Jessen, Bragesvej, gennemgik tre løsnings-muligheder:  
A.) Etablering af egentlig lege- og opholdszone – budget ikke fastlagt. 
B.) Etablering af afspærring og bump, 30 km i timen-zone, min. 1 afspærring ved Mimersvej – 

budget 45.000 kr.  
C.) Etablering alene af bump – budget 30.000 kr.  
Mads udtrykte, at det var hans forhåbning, at generalforsamlingen kunne blive enige om 
mulighed B, som ville koste op til 45.000 kr., og som indeholdt en afspærring, eksempelvis på 
Bragesvej ved Mimersvej, plus bump.  
Efter længere debat om punktet blev der gennemført to afstemninger. Den første afstemning 
var en tilkendegivelse af, om hvorvidt man ønskede, at der arbejdes  videre med løsning A, 
som var det mest vidtgående forslag. Denne afstemning fik følgende resultat: 16 stemmer for, 
1 imod og 5 undlod at stemme. Det blev altså vedtaget, at der skal arbejdes videre med dette 
løsningsforslag.  
Derefter var der afstemning om mulighed B, som alle 22 medlemmer stemte for.  
Desuden opfordrede generalforsamlingen til at undersøge, om nabo-grundejerforeningen er 
villig til at deltage i finansieringen. 
Da beslutningen om at etablere en egentlig lege- og opholdszone (løsning A) ikke er medtaget 
i budgettet, var det formandens skøn, at dette skal behandles enten på en ekstraordinær 
generalforsamling eller på næste års ordinære generalforsamling.  

8. Bølgebrydere 
Formanden uddybede oplysningerne i det tilsendte materiale om, at Kystdirektoratet kræver 
en ændring af Trappelaugets vedtægter, før de vil give tilladelse til opførelse af de nye 
bølgebrydere. Han orienterede desuden om de nødvendige ændringer. De blev vedtaget med 
19 stemmer for, og 3 medlemmer undlod at stemme. Det var formandens vurdering, at 
afstemningsresultatet skal konfirmeres ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor man 
også vil kunne præsentere den konkrete tekst.  



9. Budget. 
Kasserer gennemgik budgettet for 2013. Han fastslog bl.a., at de 45.000 kr., som 
generalforsamlingen vedtog at bruge til fartdæmpende foranstaltninger (løsning B), allerede 
er indeholdt i budgettet og derfor uden videre kan benyttes. 
Ang. snerydning: Der er ikke brugt penge på snerydning. For nogle år siden besluttede 
generalforsamlingen, at der ikke skal ryddes sne, da det er et sommerhus-område. De senere 
år har der dog alligevel været afsat et mindre beløb til det tilfælde, at der skulle komme 
ekstraordinært store mænger af sne.  

10. Valg til bestyrelsen - På valg var: 
a. Elmer Lauridsen  
b. Jan Clausen  
c. L. Wittus (suppleant) på valg  
Alle tre blev enstemmigt genvalgt.  

11. Valg til revisor: 
a. Revisor: Gunnar P. Jacobsen genvalgt 
b. Revisorsuppleant Ingen blev valgt  

12. Medlems-kommunikation 
Grundejerforeningen har nu en velfungerende og overskuelig hjemmeside. Der blev udtrykt 
tilfredshed med et godt initiativ. Næstformand Tine Kortenbach, gennemgik hjemmesiden og 
opfordrede medlemmerne til at benytte den. Den indeholder bl.a. en samling nyttige links til 
læge, lokalaviser og vandværk. Desuden er der små omtaler af f.eks. den nye sms-service fra 
vandværket, så man kan blive advaret i tilfælde af kogepåbud.   
Vedrørende betaling af kontingent: Kasserer opfordrede til, at medlemmerne husker at 
anføre deres medlemsnummer i forbindelse med betalingen.  
Der har været en henvendelse vedrørende muligheden for at kunne betale via 
betalingsservice. Dette er desværre en særdeles dyr løsning, som derfor ikke er realistisk for 
os. 
Der har også været henvendelser fra medlemmer, som ønsker at kommunikere med 
foreningen ad elektronisk vej. Formanden orienterede om, at foreningen gerne vil 
imødekomme dette ønske, men at vedtægterne skal gennemgås, eventuelt ændres.  

13. Træer, hegn, oversigtsforhold ved offentlig vej, orden i området. 
Oversigtsforholdene ved udkørslen fra Bragesvej til Strandvejen er fortsat utilfredsstillende 
trods bestyrelsens henvendelser til ejer og kommune. 
Derudover ligger der i rabatten samme sted bjerge af tørt og brandfarligt træ. 
Generalforsamlingen vedtog, at bestyrelsen skriftligt - og med en frist på 4 uger efter 
ordensreglerne - skal anmode pågældende ejer om at foranledige affaldet fjernet.  

14. Indkomne forslag 
Erik Schlünssen, Bragesvej, orienterede om bestræbelserne på at få en repræsentant fra 
Grundejerforeningen i vandværkets bestyrelse. Det lykkedes desværre ikke i år på trods af, at 
en række personer mødte op til generalforsamlingen og at en række personer havde givet 
deres fuldmagt. Hvis det skal lykkes næste år, skal der etableres endnu mere opmærksomhed 
om sagen i god tid inden vandværkets generalforsamling.   

15. Eventuelt 
Elmer og Hanne Lauridsen fik overrakt en flaske og en buket som tak for, at de endnu en gang 
har været så venlige at stille lokaler til rådighed ved generalforsamling samt ydet en stor 
indsats for de gode rammer omkring mødet.  

 
 
Referent Tine Kortenbach                                                                                          Dirigent Peter Schmidt 


