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DAGSORDEN FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Behandling af forslag til vedtægtsændringer, der blev førstebehandlet på sidste års 

generalforsamling. I.h.t. vedtægterne kan forslaget vedtages eller forkastes med almindelig 

stemmeflerhed. (Forslaget til nye vedtægter er udsendt sammen med indkaldelse til 

generalforsamlingen). 

I Par. 7 Generalforsamling skete der desuden en ændring af indkaldelsesfrist fra 14 dage til 3 uger, 

så der bliver bedre overensstemmelse med frist for indsendelse af forslag, der er på 14 dage. Evt. 

forslag kan så ses på hjemmesiden inden generalforsamlingen. 

Ændringerne blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen 

 

DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens virksomhed 

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse , revisorer og suppleanter 

a. Valg af formand.  Poul Andersen villig til genvalg 

b. Valg af kasserer. Erik Malling Andersen villig til genvalg 

c. Valg af bestyrelsesmedlem.  Anne Steensen villig til genvalg 

d.  Valg af to bestyrelsessuppleanter 

d. Valg af revisor 

e. Valg af revisorsuppleant 

7. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent 

Niels Mohr blev valgt (også til den ekstraordinære generalforsamling) 

 

2. Beretning om foreningens virksomhed 

Formandens beretning 

SOL (Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere, der består af 3 politikere og 6 sommerhusejere) 

holdt møde i marts, hvor formand og sekretær deltog. Kommunen har lavet en pulje på 300.000 kr, 

hvor foreninger og/eller enkeltborgere kan søge om 50.000 kr til et projekt. Man skal selv lægge 

frivilligt arbejde i projektet. 

(Diskussion af punkt: Ideen om etablering af legeplads på P-plads ved gamle købmand er tvivlsom, 

da legepladser kræver et hav af forsikringer mm, men en petanque-bane var måske en idé.) 

 

Kontaktpersoner,der kan kontaktes for oplysning om puljen: Mads Gaml, tlf. 30329385, 

madsg@ods.dk og Marie Juul Madsen, 21167444, majma@ods.dk 

 

Følgegruppen for Korevle-projektet er nedlagt af kommunen, da for få grundejerforeninger mødte 

op. 

Rapporten om Korevlerne fra 2014 konkluderer, at flora og fauna er forbedret, og hybenroserne er 

en smule stækket, men de kan ikke udryddes. 

SAGT (Sammenslutning af Grundejerforeninger i den gamle Trundholm Kommune) 

Herfra berettes om vandkvaliteten i Korevle-lagunen, hvor en biolog skal lave nye målinger. For 

meget næring i vandet giver grønne strande (plantevækst) i stedet for hvide. Så længe kloakering 

ikke er gennemført ledes alt for meget spildevand direkte ud i lagunen. Mange fastboende betyder 
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bl.a. mere sæbe fra vaskemaskine mm. 

Mobildækningen i området er kritisabel. Kommunen kæmper med teleselskaberne, der ikke ser 

området som særlig indtægtsgivende for dem. 

Ny lov om tilladelse til mere sommerhusbyggeri er ikke aktuel, da her er fuldt udbygget allerede. 

Tangrensning forventes gennemført i år lige som sidste år. 

For mange forbudsskilte på fællesveje, men vist ikke så graverende hos os 

Chikanerne på Lyngvejen skal fjernes og erstattes af andet fartdæmpende. Hvornår vides ikke. 

Skovbyggelinien på 300 m er frafaldet, så kun om nybyggeri lige ved skoven skal man ansøge. 

Kongelyngen Referater fra bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden og  på opslagstavle. 

Vores egen strandrensning foretager vi bare selv når vi ser noget, da der er for lidt affald til en 

indkaldelse af Kongelyngens tropper, selv om det er hyggeligt. 

Allan Jensens beretning om vejene 

Vejene er blevet skrabet og fyldt af Per Hansen (25.000 kr). Der er udlagt grusbunker til 

selvbetjening. Man henter grus i sin trillebør, fylder huller, vander og stamper (kør over med 

trillebøren). Vejene holder ikke, så man må selv gøre noget. Og alt for gode veje giver for høj fart. 

(Diskussion: beboer på Fyrresvinget kritiserer vejene, mener reparation var forgæves. 

Forslag: Kør ikke over 20 km, så holder vejene – og bilerne til kørselen. 

Skaraldebiler og posten. Tal med dem og anmod om lavere fart. 

En beboer mener der er for mange sten på vejene til gangbesværede, men det kan vi næppe gøre 

noget ved.) 

Torben Jørgensens beretning om grøfter og vandkvalitet 

Fyrrevejsgrøften er oprenset. Nordsiden er blevet beskåret. Da der er spunsvæg i sydsiden for at 

stabilisere ind mod vejen, kan man ikke holde grøften efter forskrifterne. For enden af Fyrrevej er 

en rist i grøften som renses med en rive, mens klappen på ydersiden af diget (der skal holde vandet 

ude ved stormflod) skal ”masseres” for ikke at gro fast. 

Torben har valgt samarbejdsholdningen til kommunen ang. vandkvalitetsspørgsmålet og har aftalt 

møde med Michael Bay 10 juni for at høre, hvad kommunen har tænkt sig kortsigtet og langsigtet. 

Også chikanerne vil Torben forhøre sig om på mødet. 

Torben kontakter Jensen om en opslagstavle mere til Kongelyngen. 

Beretningen blev godkendt 

 

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse 

Kassereren fremlagde regnskab .Kontingentindtægterne blev  lidt mindre pga dødsfald og konkurs. 

Regnskabet blev godkendt 

 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år 

Husk at aflevering af mailadresse til kassereren giver en engangsrabat på 50 kr  for kontingent, og 

det gælder både allerede afleverede og kommende. 

Bestyrelsen har besluttet at inddrive restancer ved incasso fremover. 

 

5. Indkomne forslag 

Ingen 

 

6. Valg af bestyrelse , revisorer og suppleanter 

a. Valg af formand:  Poul Andersen genvalg 

b. Valg af kasserer: Erik Malling Andersen genvalg 

c. Valg af bestyrelsesmedlem:  Anne Steensen genvalg 

d.  Valg af to bestyrelsessuppleanter: Conni Shigebu genvalg, Niels Mohr nyvalg 

d. Valg af revisor: Lars Pedersen genvalg 

e. Valg af revisorsuppleant: Madonya Shigebu 

 

7. Eventuelt 



Diskussionen af visse punkter er indsat under punkt 2. Beretning om foreningens virksomhed 

Der er ikke telefonforbindelse mere fra trekanten på stranden., da alle har mobiltelefon (så må man 

håbe, der er dækning). Man opgiver nummeret på stranden, nemlig 13. 

 

22 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 


