Grundejerforeningen Østre Strand
Kobæk 423A Skælskør

-

Referat af 35. ordinære generalforsamling (2019)
Lørdag den 20. april 2019 kl. 10.00-11.05 afholdt Grundejerforeningen ordinær
generalforsamting på fobæk-Caf6en.

Formand Børge Christensen bød velkommen, udtrykte glæde for opbakningen fra de 41
fremmødte med ønsket om en god og saglig debat.
Formanden indledte med at rnindes foreningens mangeårige bestyrelsesmedlem og
webmaster Erik Schou, der afgik ved døden den 1. juni 201g.

1)

Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Ren6 Rasmussen /125 som diriEent, hvilket blev tiltrådt.
Dirigenten konstaterede, at mødet jf. vedtægternes § B afholdes inden udgangen af april
måned og at indkaldelsen er sket senest 2 uger før mødet, for sit eget vedkammende
med mail indgået 27. marts 2019. Der indgill indkaldelse,'dagsorde"n, informationsbreq
regnskab og besked om kontingent.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden for at forelægge bessrelsens beretning.

2)

Beretning fra bestyrelsen om foreningens uirksomhed i det ferløbne år.
Vi betragter det udsendte informationsbrev som den skriftlige del af Ueretninqen om året
der gik og hvad,vi agter at gøre. Jeg vil supplere med disse-ord, som uå uiir"i J*n - -mundtlige del af beretningen.
Når der er nyt fra bestyrelsen lægges det på hjemmesiden www.ostrestrand.dk. Vi
sender besked til de, der har tilmeldt sig vores nyhedsbrev. vi nar mange mailadresser,
men vil gerne have de sidste med. Husk at give besked hvis I skifter mail.
VEJE: Umiddelbart efter generalforsamlingen sidste år blev stamvejen og en del af vore
øvrige veje rettet af, så de fik bedre fald ud mod rabatten. Og for stamvejens
vedkommende blev der^reguleret så dybt, at de fleste huiler f,elt blev
fiernet. Det
virkede lovende, men så snart vi fik en del regn viste det sig, at vi isæi på stamveSen fik
huller igen. De største af disse blev i efterårei udbedret, så1ri igennem vinteren har haft
tåtetige veje. Efter bestyrersens mening op;t& h;rb."+;ir";; på'g.rro af for høj
hastighed . Det har især været tilfældet i T-krydset ved den første si-deve3, hvor de-r
efterhånden var en hel vold rundt i svinget fra stamvejen. Denne vold cg hullerne i
stamvejen på strækningen ud for postkJsserne fik vi rlpareret for nylig, og det har holdt
nogenlunde.
Vi har i bestyrelsen overvejet foranstaltninger til nedsættelse af hastigheden i de to Ttyd.t og.svinget i den nordlige ende af stamvejen, og har i den forbiridelse haft et møde
på stedet med en lokal entreprenørr hvor vi talte om at indskrænke vejen
til 4 rn i
krydset - båd.e på stamvejefr og sidevejen - ved at anbringe 2 store sien med 4 m
mellemrum på stamvejen på b&gu sidår af krydset;tpå;id;r#;å indkørsten rit
krydset. Endvidere talte vi om at lægge SF-sten etter
på ve]ene i krydset. - prisen
for dette endte.med at blive på omkring 80.000 kr., så-åsøt
derfor nar"vi opgivet denne
løsning. - Men indsnævringen af kørebånen til 4 m igennem krydset krinne sikkert
nedsætte hastigheden i krydset, så ve3belægningen I tryoset oå på ve3stræt<ningerne
op
til dette kunne holde. også i det nordligste wing på stamvejen holder grusbelælningen
ikke længe, da der generelt køres for siaerkt ogHan skæreisvinget af."oet
samme gør
sig gældende andre steder.
Bestyrelsen vil derfor gerne i dag have bemaerkninger til, at der laves
et forsøg med de 6
store sten i første sidekryds på stamvejen og meo åt sætte en raekke sten rundt
langs
med vejen i det nordligste sving på stamyejån. Stenene skal naturligvis afmærkes
med
reflekser eller lign., og vi skal sikkert også årøfte placeringen med kåmmunen.
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Forrnanden oplyste, at der fra Kobækvej til_de grunde, der ligger lænEst væk i området,
er ca. 700 m. Med den tilladte hastighed på ZO km/t varer det 2 min. at køre denne
strækning. Ved 40 km/t sparer man kun 1 min., men til gengæld går det hårdt ud over
vejen.

det fremgår af regnskabet har der på grund af den meget tørre sommer i
2018 et
{eSet lille strømforbrug og dermed også meget små udgifter til reparation og
service på pumperne. Pumperne fungerer fint og er forsynet med alarmsystem i tilfaelde
af fejl. - Det årlige hovedeftersyn af pumperne foregår i år fredag d. 31. maj. Hvis nogen
skulle trave lyst til at kaste et blik ned i pumpebrønden eller se en af pumperne på nært
hold så kik forbi om formidda.gen. - IEen i åi vil jeg gerne rette en stor tak og ros til
pumpeholdet for indsatsen i årets løb. - Holdet naii sna* mange år bestået af Søren
Jensen som formand, Flemming Dyja, Niels Schou, Claus Jensen, Flemming Hansen og
Ib Ejsted.
PLiMPER: Som

Dræn: Alle dræn er spulet i 2018, og dette er årsag til det store beløb i regnskabet. Vi
forventeq at der ikke skal spules i 2019. Der er samt^idig foretaget reparation af et dræn,
der viste sig at være forkert repareret efter, at det på et tidspunkt var gravet over.
Denne forkerte reparation rnedførte, at drænet var fyldt med sand.
SKUR oG CONTAINER: har der heller ikke været udgifter på i år, og de vil foreløbig kun

kræve almindelig ren og vedligeholdelse.

GRÆSSLÅNING: Græsslåningen er i 2018 varetaget af OIe Skude, lens Otto Hansen,
Hans lvar Christophersen og Jørgen Bøje,
Da et af de nuværende medlemmer vil fratræde i den nærmeste fremtid, efterlyser vi
medlemmer, der vil deltage i dette arbejde.
Tak til alle for indsatsen i 2018, det er dejligt for os alle, at vi attid har vetordnede
fællesarealer.
Af hensyn til græsslåningen og til slåning af grøftekanterne mod vest skaljeg henstiile til
alle de rnedlemmer, der har grunde mod fællesarealerne og stierne, at rnan jævnligt
fierner grene fra buske og træer, der vokser ud og genereidette arbejde. Langs mLd
grøften mod Nørre_Strand skal man fjerne de grene, der vokser ud ovlr skellei op til en
højde af mindst 3,5 m., idet den maskine, der skal slå kanterne på qrøften mod Nørre
Strand, skal kunne køre så langt fra grøften som muligt, så kanten iroO grØften ikke
skrider ud.
FIBERNET: Der blev nedgravet kabler til fibernet sidste sommen Retableringen var
mange steder meget mangelfuldt, og Jørgen Bøje pg undertegnede gennemgik derfor på
et tidspunkt området og markerece disse stedei på-"t kort, Oår efte*ølgende er
udleveret til både entreprenøren og kommunen. Jeg er stadig i kontakt med kommunen,
idet der endnu ikke er afholdt afleveringsforretning på arbejdet. - De medlemmeL som
ikke er tilfreds med retableringsarbejdet skal henvende sig til Fibia.
FLAGSTANG: Den flagstang, som jeg nævnte ved sidste års generalforsamting, er nu
opsat, oE vi har modtaget flag og stander til den samt dngangsbeløbet på +OOO kr. for at
have den stående.
HIERTESTARTER.: Jeg har efter henvendelse fra et par af vore medlemmer ansøgt
Trygfonden om at rå titoett en hjertestarte4 som tænkes placeret på ;;;;; iontainer; idet
der kræves strømforsyning til den" Ansøgningen er indsendtfør L'. marts, men der er 3
mdrs. ekspeditionstid.

jeg slutter denne mundtlige beretning, viljeg gerne gentage
min opfordring fra tidligere generalforsamlinger om, at I hver isei gåi nJeir og se[
h,vorledes Jeres høje træer s§gger ind på naboens grund og måskj han-s terrasse, - og
tag så en snak med naboen, for at høre, orn han er generet af disse skygger.
TAL MED DIN NABO: Inden

Jeg vil geln€ her til slut på min mundtlige del af beretningen sige tak til bestyrelsen for
godt, hyggeligt og konstruktivt samarbeJde. og endnu engang en stor
9ndnr1 et år med
tak til pumpeholdet og græsholdet for årets indsats.
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Til formandens beretning var der følgende bemærkninger:
En efterlyste^bedre forsegling af vejene og naevnte, at man i Canada har grusveje, der
behandles, så de holder til hurtig trafik. Formanden nævnte, at man også-ha. -Lnge
grusveje i Sverige, der kan det, men at det er meget dyrt. Vejene vil få bindemiddel rnod
støv, så snart vejret gør det muligt.
Et andet medlem opfordrede til, at alle respekterer hastigheden på Oe max.20 km/t.
Der var også forslag offi, at der oftere end hidtil blev udført "skrabning" af vejene.
Et tredje medlem var bange for, at der kun ville blive 6t kørespor; hvis man indsnævrede
stamvejen til 4 m, og at det ville give ekstra huller på denne strækning.
Nogle medlemmer har iagttFget, at det isaer er håndværkere og renovationen, der kører
for stærkt. Og det blev også fremhævet, at vi med den nye ren*orationsordning frar iået
flere renovationsvogne på vore veje.
Troels Sundwall har tidligere været med på græsholdet, og opfordrede til, at man betalte
f. ek;. 500kr. pr. gang til de, der slog græs - Det tager 4 -6 timer at stå græsset i hele
området. - BC offordrede til, at vi stadig klarer det ved frivilligt arbejde. Betalingen er
vores årlige nytårskur ijanuar. - Ole stude opfordrede flere tit at mllde sig og anførte,
at maskinen fungerer som^en lille kampvogn, og at det er en meget hyggelig måae at
komme rundt lområdet på.
Formandens beretning blev herefter taget til efterretning.

3)

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse,
Kasserer Mona PoulsenllSl gennerngik det udsendte. reviderede regnskab for 2O18.
År 2018 udviser et beskedent underskud på driften på 9+5,- kr. Driftsudgifterne til vejene
var 25.000,- og til draensystemet var 12.000,- større end foruentet. Vejene fordi vi
satsede på en forbedring,-og drænene fordi de alle blev spulet igenneni. Til gengæld var
den tørre sommer årsag til billgere drift af fællesarealer og contåineren, ca. 1r.Ooo,under budgettet. Vi fik et engangsbeløb på 4.000,- for flagstang.
Foreningens indestående er pr. 1.1.2015 på tS+.+42,- kr. og de samlede aktiver

169.001,- kr.

Ingen bemærkninger til regnskab zaL7, der herefter blev godkendt.
Der var herefter 20 nrin. pause.

4)

Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent. Bessrelsen
foreslår uændret kontingent på 1.3OO kr. for 2019.
Der var ikke yderligere forslag fra bestyrelsen.

Der ingen bemærkninger til det uændrede kontingent.

5)
5)

Forslag fra medlemmerne,
Der var ikke modtaget nogen forslag.
Yalg af medlemmer

til bessrelsen.

på valg er:

Børge Christensen/25 (rnodtager genvalg)
Ole Skude/l19 (modtager genvalg)
Begge blev genvalgt for 2019-21.

7)

Valg af suppleant for bestyrelsen.
Jørgen Bøie/99 blev i 2018 medlem af bes§relsen ved Eriks Schous dødsfald.
Som ny suppleant_foreslog bestyrelsen Thomas Ellegaard/20s, der blev nyvalgt for
perioden 2AL9-2A2O.
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8)

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Mette Høj Andersenl235 blev valgt som revisor.
Som revisorsupplenat blev valgt Aksel Tensen/Z7.

9)

Fastsættelse af dato for næste års generalfonsamling.
Påskelørdag 11. april 2020 blev fastsat.

10) Eyentuelt
1Oa

-

Hjeftestafter.

Flere medlemmer påpegede, at placeringen af hjertestarteren ved vores container ikke
vil være hensigtsmæssigt, da det er et mørkt uoplyst område og vanskeligt at finde for
folk, der ikke er kendt i området. Da den skal tilsluttes elforsyning blev råUæt Cafeen
og Kobæk Konferencer foreslået.
Formanden retter henvendelse til disse te steden

l0b - Cyklisterne

Det blev fremført, at vores veje ikke er gode for cyklister.
1Oc - Lavere hastighedepå fobækvej
Sonja Christensenll5 - Kan vi ikke sammen med de øvrige grundejere få sat farten ned
på xobækvei, evt. bare med et bump hvor 40 km skiitenå n,l rtåi/Formanden lovede, at det vil blive foreslået på aet næste fællesmøde.

lOd - 2O km. på vore veie
Troels Sundwall/137 - Kan man ikke få politiet til at lave en lille razzia eller bare
fartmåling her på vores opfordring?
1Oe - Støvbinding
Formanden oplyste, at blive foretaget støvbinding på stamvejen og de 2 første stikveje,
så snart vejret muliggør det.
Der var herefter ikke flere, der havde punkter til drøftelse.
Formanden sagde kl. 11.10 tak tit dirigenten for god afuikling af generalforsamlingen og tak til
de fremmødte medtemmer for deltagåsen og ønik"d" alle en god sommen

Dato

