
Referat fra Generalforsamlingen fredag d. 7/6 – 2019 i Genner forsamlingshus 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens aktiviteter i det forløbne år. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent for det næste år. 
5. Indkommende forslag (skal være formanden skriftlig i hænde mindst 8 dage før 

generalforsamlingen, kan sendes på e-mail til rikkebjornskov@gmail.com) 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

På valg er: 
Allan Jessen (modtager ikke genvalg), Rikke Bjørnskov (modtager ikke genvalg) og Conny Schrøder 
(modtager genvalg) 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
På valg er: 
Finn Stokbæk (modtager genvalg) og Egon Jessen (modtager ikke genvalg) 

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 
På valg er: 
Revisor Connie Rasmussen (modtager genvalg) 
Revisorsuppleant Finn Slot (modtager genvalg) 

9. Eventuelt 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen peger på Hanne Wortmann, hun bliver valgt til dirigent. 
Hanne Wortmann byder velkommen og konstaterer at Indkaldelse til generalforsamlingen er sendt ud 
rettidigt jævnfør Vedtagterne. Antal stemmeberettigede optælles til 31. 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens aktiviteter i det forløbne år. 
Allan byder velkommen til Generalforsamlingen i Sønderballe Strand Grundejerforening. Dejligt at se så 
mange I Genner forsamlingshus, da både Kalvø Badehotel og Søstjernen er lukkede måtte vi ty til 
forsamlingshuset i stedet, men med god opbakning fra bestyrelsen, er det ingen sag at gøre klar til dette 
arrangement, også en TAK til Dalhoffsminde og Tina for franskbrødsmadderne. 

Vi har i årets løb mistet Christine Stokbæk i Sønderballestrand Grundejerforening, lad os holde 1 minuts 
stilhed til ære for hende. 

Sidste år startede sæsonen med en dejlig Sankt Hans aften, hvor der var rigtig mange fremmødte, idet 
aftenen faldt på en lørdag havde vi valgt at gøre lidt mere ud af det med test, pølsevogn, øl og vand, og 
man må sige at folk virkelig bakkede op, det blev en super hyggelig aften. 

Vi havde en fantastisk sommer sidste år med en del liv i området, vi satser på det gentager sig igen i 2019. 

Året startede med ekstrem høj vande og oversvømmelse, det var ikke så slemt som sidste år, men alligevel 
var der nogle som blev ramt. Nogle beboere, i de udsatte huse i området, har taget deres forholdsregler, så 
de er sikret, hvis det skulle ske igen. Naturen er vi ikke herre over.  

Vi havde igen i år arbejdsdag med mange fremmødte medlemmer – dejligt. Vi havde en god dag hvor vi fik 
revet vejene både med traktor og rive, klippet hække/grene ved det grønne område, revet stranden og 
flyttet lampen. 

Vejene har vi valgt at spare på, idet de stadig ser fine ud efter kloakeringen. 
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Lampen er flyttet hen til Bente, så den stadig står ved indkørslen til sommerhusområdet og den giver et 
rigtig godt lys.  

Ved sidste års generalforsamling aftalte vi at flytte lampen hen til trappen, men ændrede plan idet trappen 
endnu ikke er kommet op igen. Den bliver nede indtil beboere har fået løst jordskredet. Det forventes at 
nedsætning af spuns starter 19. juni, der er ikke sat årstal på, men vi håber og forventer det bliver i år. Så 
snart alt er på plads, får vi trappen sat op igen. 

Vi sluttede dagen af med grillpølser og øl/vand, tak til alle for en rigtig dejlig formiddag.  

Vi vil gerne sige stor tak til Kjeld, som trofast år efter år påtager sig opgaven at holde det grønne område og 
stien fra søen til stranden. 

En stor tak til Finn Stokbæk for at holde stranden så pæn.  

Endelig også en stor tak til Hanne Wortmann for opsynsposten og for at holde øje med vore huse. 
Husk i øvrigt hvis nogen IKKE ønsker at Hanne går en tur rundt om jeres hus for at tjekke om alt er i orden, 
så skal i melde fra til hende. 

Vi appellerer til alle i området at huske at sænke farten og tænke på at der er legende børn overalt i 
området, tænkt også på, hvor bilerne parkeres og har vi store køretøjer i området, så parker dem så de ikke 
generer andre, især når det drejer sig om langtidsparkering. 
Vi vil alle gerne nyde vores skønne område og havet og sikre passage både for os selv, vore gæster og 
eventuelle udrykningskøretøjer. 

Samtidig gør vi opmærksom på at der skal være ro i området og ikke må slås græs mellem kl. 12.00 til 
15.00. 

Der er inviteret til 50 årsjubilæumsfest den 22. juni, som vi gerne vil slå et slag for, den starter allerede kl. 
15.00 om eftermiddagen, hvor der vil være noget for børnene, bl.a. hoppeborg, slush ice og snobrød. 

Kl. 18.00 starter festen i teltet ved Bådelauget, der vil være helstegt pattegris, musik, underholdning med 
tryllekunstner Henning Nielsen kendt fra Danmark har talent, der kan købes øl, vand, vin og drinks, så vi 
håber at få en super hyggelig aften og at rigtig mange har lyst til at være med. 

VI FORTSÆTTER FESTEN DAGEN EFTER, da der er Sct. Hans aften, vi lader teltet stå, og holder igen i år Sct. 
Hans sammen med Bådelauget. Sidste år var Sct. Hans en stor og gav et okay overskud til både os og 
Bådelauget. Båltaler i år er Mads Sandeman, chefredaktør ved Jydske vestkysten, vi håber at Doris 
Sommerlund vil bidrage med sang og musik. Skulle der være regnvejr, så kan vi trække ind i teltet. 

Vi begynder allerede kl. 18.00, hvor der vil være mulighed for at købe pølser samt øl og vand. Vi håber igen 
i år, at se rigtig mange til arrangementet, som i år er en søndag  

Det var bestyrelsens beretning. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
Jørn Høi forelægger det reviderede regnskab, regnskabet godkendes uden bemærkninger. 

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent for det næste år. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 600 kr for det næste år, forslaget godkendes. 

5. Indkommende forslag (skal være formanden skriftlig i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen, 
kan sendes på e-mail til rikkebjornskov@gmail.com) 
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Der er modtaget et forslag fra Eva og Hans Kragh:  
Vi vil gerne foreslå at vi får en helt klar regel omkring fældning af træer på vores fælles grund, især 
skrænten, da det ikke lader til at folk respekterer at det netop er fælles grund, og derfor fælder som det 
passer dem, og åbenbart ikke tænker på de kæmpe store konsekvenser det kan få, plus at det skæmmer 
hele området.  
Emnet debatteres og det er vanskeligt at finde en løsning, der opnås dog enighed om følgende: 
SVAR: Der noteres på grundejerforeningens hjemmeside, at der skal indhentes rådgivning fra en sagkyndig 
før der fældes træer på skråningen (som er en del af fællesgrundene), udgifter til den sagkyndige betales af 
den sommerhusejer, der ønsker at fælde træer.  
 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
På valg er: 
Allan Jessen, Allan modtager alligevel genvalg efter kraftig opfordring fra alle. 
Rikke Bjørnskov, hun modtager ikke genvalg, Connie Mikkelsen vælges efter opfordring fra bestyrelsen. 
Conny Schrøder, Conny modtager genvalg. 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
På valg er: 
Finn Stokbæk, han modtager genvalg, Finn Slot vælges til suppleant 
Egon Jessen, han modtager ikke genvalg, Hans Kragh vælges til suppleant. 

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 
På valg er: 
Revisor Connie Rasmussen, Connie modtager genvalg. 
Revisorsuppleant Finn Slot, da Finn blev valgt som suppleant vælges Rikke Bjørnskov som ny 
revisorsuppleant. 

9. Eventuelt 
Conny fortæller lidt om den nye hjemmeside, alle er blevet registreret og som vedtaget på sidste 
generalforsamling, så virker hjemmesiden som medlemsdatabase, hvorfor det er vigtigt at alle løbende 
sørger for at gå opdateret deres kontaktoplysninger. E-mailadresse anvendes til udsendelse af nyhedsbreve 
og mobilnummer til udsendelse af sms’er. 

Hanne tilføjer, at hun også brugere disse informationer, i tilfælde af at hun ser noget underligt ved et hus. 

Bestyrelsen består fremover af: 
Allan Jessen, Jørn Høi, Conny Schrøder, Connie Mikkelsen, Gunnar Rosenlund 

Suppleanter: 
Finn Slot og Hans Kragh 

Bestyrelsen konstituerer sig på bestyrelsesmødet den 16. juni. 

  
 


