
Tengslemark Ny Grundejerforening 
d. 30.marts 2005. 

 
Referat af generalforsamling den. 25. marts 2005 kl. 10.30 i Stenstrup Forsamlingshus. 
 
Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter § 15. 
 

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

-  Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer jf. § 16 
-  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 250,00. 

5.   Forslag fra medlemmer 
- Der er p.t. ikke indkommet nogle. 

6.   Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
- På valg er: Fritz Løvschall, Poul Jørgensen og Sigurd Diamant 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
- På valg er: Ole Svendsen og Frede Skou 

8.   Valg af revisor. 
- På valg er Poul Miller 

      - Helle Svendsen er på valg som revisorsuppleant. 
9.    Eventuelt 

--------------- o -------------- 
 
I generalforsamlingen deltog 78 personer repræsenterede 45 parceller. 
Ligesom tidligere år fandt der en afcheckning sted for at konstatere, hvem der deltog i 
generalforsamlingen. Der blev uddelt l grøn stemmeseddel til eventuelt senere brug. 
 
Formanden bød velkommen og specielt en velkomst til de mange nye, som har købt fritidshus i vort 
område det sidste års tid. Ligeledes en særlig velkomst til formanden Knud Erik Jørgensen, 
Stenstrup Strand Grundejerforening. Formanden for vor anden naboforening, Jørgen Adamsen, 
Tengslemark Lyng Nord, var inviteret, men havde meldt afbud. 
 
Vi sang herefter ”jeg ser de bøgelyse øer”. 
 
Ad 1. Formanden foreslog på bestyrelsens vegne valg af Gunnar Brüsch som dirigent. 
 Gunnar Brüsch blev valgt med akklamation. 
 Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med dagsorden i 
 iht. vedtægterne. . 
 På dette tidspunkt blev der allerede gjort indsigelse imod at bestyrelsen forlods havde  

 indvarslet om ekstraordinær generalforsamling i umiddelbar fortsættelse af den  
ordinære generalforsamling. Det blev fremført, at den ekstraordinære 
generalforsamling først kunne varsles efter afholdelse af den ordinære og at der skulle 
varsles iht. 
vedtægternes § 14. Der udspandt sig en længere diskussion herom med for og imod, 
hvilket fik dirigenten til at foreslå en fortsættelse af generalforsamlingen og at 
forsamlingen senere i forløbet herefter skulle give mening tilkende om den 
ekstraordinære kunne finde sted umiddelbart herefter, eller den skulle separat 
indkaldes på senere tidspunkt. 

 
Ad 2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forgangne år. 

Beretningen vedlægges i sin fulde ordlyd til medlemmerne. 



 Formandens beretning omhandler punkterne: årets gang også vejrmæssigt, 
kommunens fremtidige struktur vedrørende sommerhusudbygning. Kommunens ”lille 
grønne” med mange nyttige oplysninger, grøfter og vor nye grøftemand. Vejenes 
tilstand og vor hensigt at sætte dem i stand i 2. halvdel af april måned. Problemer 
vedrørende manglende beskæring af træer/buske langs vore veje. Anmodning om at 
der ikke parkeres på de lukkede veje nede ved stranden, men at folk enten går eller 
tager cyklen til stranden. Afhentning af storskrald. Grenafhentning 24/10. 

 Oplyst, at foreningen igennem Alm. Brand har tegnet en ulykkesforsikring for 
eventuelle hændelser på vore veje. 

 Bænk på stranden. Den  opstillede bænk har været meget populær i forgangne 
sommer, forslag om opsættelse af yderligere bænk i klitten blev i første omgang afvist 
af bestyrelsen. 

 Samarbejdspartnere. Formanden gennemgik de forskellige instanser, som vi har 
kontakt til, og omtalte SAGT, som har jævnlige møder med kommunen om bl.a. 

 Rute 21, motor- og motortrafikvej til Odden. 1. Etape til Tuse Næs er forsinket ½  år 
og forventes klar i 2006. 2. Etape til Vig først klar i 2009. 

 Sidst i formandens beretning gøres opmærksom på: 
 
 Husk at:  Køre stille på vore veje (max. 30 km i timen) 
   Al afbrænding er forbudt. (også i tønder) 
   Affyring af raketter og andet fyrværkeri er forbudt. 

 Overholde tiderne for brug af støjende motorværktøj, 
 (9 – 12 & 15 – 17.30). 
  
 Der er strandrens søndag den 26. Juni kl. 10.  
 Mødested: Ved rundkørslen for enden af Nørrevang. 
 
Kommentarer til beretningen:  
 

Tang på stranden, 
 Grenafhentning – leje af flismaskine 
 Forsikring af vejene. 
 Større bunker grus til vejene. 
 
Formandens svar: 
 

Tang flytter sig afhængig af vejret/bølgerne, men   
 Kommunen renser som regel tidligt på sommeren 
 Stranden 1 gang for tang. 

Grenafhentning har været diskuteret i SAGT med 
 evt. leje af grab, som kunne samle op hos folk. 
 Vanskeligt emne at administrere retfærdigt. 
 Leje af flismaskine: hvem skal styre det og 
 hvorledes dækker man 215 parceller? 
 Forsikring er tegnet for blandt andet at dække ulykker  
 på vore veje forårsaget af huller. 
 Veje med grøn midterrabat repareres ved udlægning af  

Grusbunker på faste steder til fri afbenyttelse. Der vil blive       
bestilt et fuldt læs grus snarest til fordeling. 

 
Formandens beretning blev herefter godkendt. 
 
 



Ad 3. Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, som er godkendt af vor revisor – uden  
 anmærkninger. Årets indtægter var kr. 59.960 og udgifter kr. 54.339. Årets overskud 
 skyldes primært besparelse af grøftemand, 1. halvår 2004.  

Foreningens egenkapital er kr. 84.012. Der blev fra flere sider foreslået brug af nogle 
af disse penge, men formanden gjorde opmærksom på, at kr.61.000 ud af dette beløb, 
udgjorde ekstra opkrævet kontingent til rørlægning af vore grøfter og forbedring af 
vejene. Dette har som  bekendt ikke fundet sted, hvorfor beløbet henstår. 

 Efter gennemgang af posterne samt budget for kommende år, blev såvel regnskab som  
 budget godkendt. 
 Spørgsmål vedrørende mulighed for bedre renteindtægt af indestående blev besvaret 

med at der var skiftet bank, og  fra tidligere stort set ingen rente får vi nu 1,5% på bog 
uden opsigelse. Dette blev taget til efterretning.    

  
 Ad 4. Vedtægtsændringer: Efter en længere drøftelse besluttede generalforsamlingen 
  med overvældende majoritet, at godkende bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer 
  uden at der skulle indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling. 

  Formanden gennemgik vedtægtsændringerne, som primært er en sammenskrivning af 
 eksisterende paragraffer. 
§ 9: Ændringsforslag om bestyrelsen er beslutningsdygtig med kun 3 medlemmer i 
stedet for 4 blev trukket tilbage. 

 § 5: Det blev besluttet, at kontingenter og gebyrer ikke skulle indskrives i vedtægterne 
 men fastsættes af bestyrelsen og godkendt på generalforsamlingen. 
 
 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart i fortsættelse af den 
 ordinære generalforsamling -  som det har fundet sted indeværende år- indskrives i 

vedtægterne. 
 

På den ekstraordinære generalforsamling blev ovennævnte punkter herefter godkendt 
med stort flertal. 
 
Kontingent: Bestyrelsen forslog uændret kontingent på kr. 250. Vedtaget. 

 
Ad 5. Forslag om opsættelse af ekstrabænk i klitten  blev igen taget op idet formand Knud 

Erik Jørgensen, Stenstrup Strand Grundejerforening pegede på en strandgrund i 
klitten, som ingen tilsyneladende gør krav på kunne bruges til en ekstrabænk. Det 
undersøges nu af de 2 foreninger. 

 Der blev dog gjort opmærksom på, at med 2 privatejede bænke plus 
grundejerforeningernes 2 bænke, er der nu 4 i strandområdet. 

 
Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 Fritz Løwschall, Poul Jørgensen samt Sigurd Diamant blev genvalgt med 
 akklamation. 
  
Ad 7. Valg af suppleanter. De to suppleanter, Ole Svendsen og Frede Skov blev 
 Genvalgt med akklamation. 
 
Ad 8.             Valg af revisor. Poul Miller blev genvalgt med akklamation. 
 Revisorsuppleant: Helle Svendsen blev genvalgt med akklamation. 
 
Ad 9. Eventuelt: 
 Knud Erik Jørgensen, Stenstrup Strand grundejerforening, takkede for det gode  
 Samarbejde. 
 



Det blev foreslået at grundejerforeningen anskaffer et kort i farver over området med 
angivelse også af nabogrundejerforeninger. Vort grøftesystem skulle også fremgå af et 
sådant kort. 
Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at det kunne blive bekosteligt at udsende 
til samtlige 215 medlemmer i det ønskede A-3 format, men generalforsamlingen gav 
grønt lys hertil. 

  
 Formanden tog herefter ”sin kasket på” som formand også for vandværket og oplyste, 
 At der udskiftes en del vandmålere for kontrol med nøjagtigheden af målersystemet
 men at der ved sådan udskiftning skal lægges en skriftlig besked i postkassen, der 
 omtaler denne udskiftning, samtidig med aflæsning af gammel såvel som ny måler. 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 
 
Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og takkede samtidig 
bestyrelsen for godt samarbejde i det forgangne år. 
  
Generalforsamlingen sluttede kl. 12.45. 
 
 
…………………………………..        ………………………………. 
Referent: Sigurd Diamant   Dirigent: GunnarBrüsch  
 

 
 

 
 


