
GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN

REFERAT AF  GENERALFORSAMLING  28 april 2019

1. Valg af dirigent
 Niels Mohr valgtes. Generalforsamlingen lovligt indkaldt (hjemmemeside, mail)

2. Beretning om foreningens virksomhed
Veje (Allan) Vejene er renoveret før påske. 
Grøfter (Torben) Fyrrevejsgrøften er oprenset i efteråret uden at 3G, vores 
nabogrundejerforening, havde adviceret os. Regning fik vi først i 2019, så den udgift 
indgår ikke i regnskabet for 2018. Vi vil adviceres i forvejen. Besked derom til 3G.
 Grøften ved Kongeparten Strandvej, her fungerer samarbejde ok. Vores egen 
tværgrøft holdes ikke tilstrækkeligt fri af grundejerne, der har grund hen til grøften.
SAGT  Sammenslutningen af grundejerforeninger i den gamle Trundholm kommune
(Erik) Her er ca 1000 medlemmer, 15 kr årligt pr. medlem, der holdes officielle 
møder med Kommunen. Tangproblemet, utilfredshed med Kommunens fjernelse af 
tang ved de offentlige badestrande. 100 m til hver side.
Vand (Erik) ”Vi har godt vand”, sådan indledes alle møder i vandværkets 
repræsentantskab. Der sker en omfattende udskiftning af gamle hovedledninger på 
Lyngvejen for tiden.
Broen Allan har fået henvendelse fra gf Skovvangen, der ønsker gelænder/rækværk 
på den lange smalle bro. Kommunnen har ikke 250.000 kr til dette, og vores 
bestyrelse har besluttet ikke at ville medfinansiere dette projekt, der må være 
Kommunens opgave.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Indkomne forslag   Ingen.
5. Budget 

Budgettet forelagdes. Her er der flere penge pga kontingentforhøjelsen vedtaget i 
2018, men veje og grøfter vejer meget tungt på budgettet. Kontorhold er dyrere end 
før pga nyt regnskabssystem, der kører online. Budgettet vedtoges enstemmigt.

6. Valg
Formanden Allan Jensen genvalgtes. Bestyrelsesmedlem Poul Andersen genvalgtes.
Revisoren genvalgtes. Alle suppleanter genvalgtes. 

7. Eventuelt 
Vejene blev bragt frem pga for stærk hastighed nu, hvor de er i så god stand, det er 
især posten, håndværkere mm., der er synderne. Chikaner kom igen på tale, men vil 
genere bl.a. vedligeholdelsen. Dog bil bestyrelsen undersøge mulighederne. NB Husk
at det påhviler hver grundejer at fylde hullerne på vejen ud for grunden. Grusbunker!
Bestyrelsen ønsker stadig en balance mellem vejenes beskaffenhed og hastigheden.
Røret ved udløbet af Fyrrevejsgrøften er ikke lavet endnu. Torben følger op.
 
Strandrensning aflystes, da der ikke er særlig meget, der skal fjernes
Til stede var 19 medlemmer plus bestyrelse på Pottegården


