
Tengslemark Ny Grundejerforening 

24 marts 2008. 
 
 
 

Referat af generalforsamlingen den 21 marts kl. 1030 i  
Stenstrup Forsamlingshus. 

 
 
 
Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter paragraf 15. 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.  

Generalforsamlingen vedtog sidste år kontingentstigning til kr. 300,00. 

5. Forslag fra medlemmer. 
Evt. forslag skal jf. vedtægternes paragraf 11 være bestyrelsen i hænde senest 14 
dage før generalforsamlingen. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
På valg er: Gert Juster og  Knud Pallesen. 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
På valg er: Morten Duedahl og Ole Svendsen. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
På valg som revisor er Poul Miller. 
På valg som revisorsuppleant er Helle Svendsen. 

9. Eventuelt. 
 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
I Generalforsamlingen deltog 39 personer repræsenterende 25 parceller. 
 
Tilsvarende tidligere år blev deltagerne i Generalforsamlingen checket på medlemslisten og 
stemmesedler til evt. senere brug udleveret. 
 
Formanden bød velkommen og takkede de fremmødte for at have trodset det dårlige påskevejr. 
Vi startede med at synge ”Den danske sang er en ung, blond pige”. 
 
 
 
Ad 1.        Formanden foreslog på bestyrelsens vegne valg af Gunnar Brüsch som dirigent. 
                Gunnar Brüsch blev valgt med akklamation. 
                Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var lovligt indvarslet med brev dateret 13 februar 
                2008 vedlagt dagsorden i henhold til vedtægterne. 
 
 



Ad 2.        Formanden aflagde bestyrelsens beretning, som vedlægges i kopi til samtlige  
                 medlemmer. 
                 Følgende forhold blev specielt fremhævet: 
             Fra 2009 vil datoen for generalforsamlingen, som besluttet under Generalforsamlingen 
             i 2007  blive flyttet til sidste lørdag i april, d.v.s. lørdag den 25 april 2009. 
 
             Vejene er generelt i en rimelig stand. Er der særlige behov for udlægning af 
             grusbunker er man velkommen til at henvende sig til bestyrelsen, og normalt vil  
             henvendelsen blive imødekommet ved næstfølgende vejrenovering. 
 
             Grøfterne er fint vedligeholdt, og vi har været skånet for de store vandproblemer. 
 
             Bestyrelsen er i gang med at indhente tilbud på fældning og oprydning på  
             fællesområdet. Uvedkommende har brugt fællesområdet som losseplads for 
             grenaffald samt fældet træer uden tilladelse. 
 
             Indhegning er forbudt mod veje og fællesområder. 
 
             Kommunen har til hensigt at rydde op i vejskiltningen i sommerhusområdet. Der 
             arbejdes på en enklere skiltning med eksempelvis max 30 km for hele området. 
 
             Hedeselskabet kan tilbyde at fjerne træer for ca. 300 kr. pr. stk., såfremt man har 
             ca. 100, der skal fældes inden for et snævert geografisk område. 
 
             Det er bekymrende, at der i år er flere kontingentrestancer end i tidligere år. 
 
             Strandrens finder sted søndag den 29 juni 08 kl. 1000 med mødested i rundkørslen 
             for enden af Nørrevang. 
         

             Ordensregler:  
                                    Kør stille på vore veje (max 30 km./t.). 
                                    Al afbrænding er forbudt – også i tønder. 
                                    Overhold tiderne for brug af støjende motorværktøj 
                                    (9-12 og 15-17.30). 
                                    Hunde skal være i snor på stranden fra 1 april til 30 september. 
 
 
             Der var enkelte spørgsmål til beretningen om bl.a. vedligeholdelsen af Koglevænget samt    
             om sanktionsmuligheder mod personer med løsgående hunde i sommerperioden på stranden. 
             Spørgsmål om Kommunens tømning af septitanke henvistes til pkt.Eventuelt. 
 
             Formanden forklarede, at Koglevænget undertiden blev skrabet på samme måde som 
            Gærdevænget men ikke så ofte, samt at man var meget velkommen til at stille forslag om  
             udlægning af grusbunker. Normalt gennemførtes grusbunkeudlægningen i forbindelse med 
             en behovsinspektion af bestyrelsen samt i forbindelse med det normale 
             vejrenoveringsarbejde. På mødet modtog bestyrelsen konkrete ønsker om udlægning af  
             grusbunker ved Hybenvænget og Valmuevænget. 
             Foreningen har ingen sanktionsmuligheder overfor personer med løst gående hunde, idet 
             dette er en sag for politiet, da det er en overtrædelse af politivedtægter. 
 
             Formandens beretning blev herefter godkendt. 
 



 
Ad 3.     Regnskab. Det reviderede regnskab for 2007 blev gennemgået af kassereren. 
              Specifikt blev det omtalt, at der var 7 kontingentrestancer, og at disse ville blive 
              opkrævet et yderligere rykkergebyr på 100 kr. Ved en fejl var der i budget 2007 anført 
              et beløb på 1500 kr. med betegnelsen ”afbestillingsgebyr sommerfest”. Teksten skulle i 
              stedet for være ”Diverse køb”. Et medlem roste vedligeholdelsen af Gærdevænget. 
              Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
 
 
 Ad 4.    Budget og kontingent. Kassereren gennemgik budgettet for 2009. Endvidere 
              kommenterede han, at  budgettet 2008 efter kontingentstigningen på 50 kr.  
              formentlig vil resultere i et budget over-/underskud på  0 kr. i stedet for de  
              anførte 9700 kr. Opdelingen i vedligeholdelse af Gærdevænget og øvrige veje 
              skyldes, at Stenstrup Strand Grundejerforening har indvilliget i at betale 25% 
              af udgifterne til Gærdevænget. 
              På grundlag af bemærkninger fra et medlem blev det besluttet fremover, at 
              ændre budgetskemaet, så budgettet kunne sammenlignes med tidligere års 
              regnskaber i stedet for budgetter. 
              Uændret årskontingent på 300 kr. blev godkendt. 
 

 
 
Ad 5.     Forslag fra medlemmer. 
              Ingen. 
 

 
 
Ad 6.     Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
               Knud Pallesen blev genvalgt 
              Gert Juster ønskede ikke genvalg. 
               Nuværende suppleant Ole Svendsen blev valgt. 
 
 
 
Ad 7.      Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
                Morten Duedahl ønskede ikke genvalg. 
                Gert Juster blev valgt som 1. suppleant. 
                Stig Jørgensen blev valgt som 2. suppleant. 
 

 
 
Ad 8.       Valg af revisor og revisorsuppleant. 
                Poul Miller blev genvalgt som revisor og Helle Svendsen som revisorsuppleant. 
 

 
Ad 9.       Eventuelt. 
                Formanden orienterede om, at 
                - Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm (SAGT) årligt deltog i 4 
                  møder i et kontaktudvalg omfattende repræsentanter fra Nykøbing/Rørvig og Dragsholm, 
                - renovationssystemet på et tidspunkt ville blive ændret til nye skraldespande med en  
                  mere fremtidssikret opbygning, 



                - septiktanke først vil blive tømt i vort område i 2009 og derefter hvert 3. år. Under første 
                   tømning kontrolleres tanken for fejl og mangler. Tilsyneladende accepteres de normale  
                   betondæksler, så udskiftning til plastik- eller ståldæksler ikke skulle blive nødvendig. 
                   (Der henvises i øvrigt til den af Odsherred Kommune omdelte brochure ”Tømning af 
                   hustanke”). SAGT har forespurgt advokat om det lovlige i at opkræve tilslutningsbidrag  
                  og tømningsafgift flere år, før tømningen gennemføres. 
                    
                 - vandværket flere steder i området havde udført gravearbejde. Dette skyldes etablering 
                   af anordninger til bedre kontrol af spild samt for bedre at lokalisere lækager. 
 
 
Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og takkede samtidig 
bestyrelsen for et godt samarbejde.  Gert Juster blev takket for 6 års bestyrelsesarbejde 
og herunder specielt for den dygtige indsats som kasserer. Ligeledes blev det nye medlem og den 
nye suppleant budt velkommen til bestyrelsesarbejdet. 
Herefter blev alle ønsket en fortsat god påske. 
 
 
 
 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 1200. 
 
 
 
 
 
 
……………………………….                                                       ……………………………… 
Referent: Knud Pallesen                                                                 Dirigent: Gunnar Brüsch 
               
 
  
           
              
 


