Skaven Strand Grundejerforening
Referat fra ordinær generalforsamling
afholdt lørdag, den 6. juni 2015 i teltet på havnelegepladsen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
På valg efter tur er:
Erling Lauridsen
Kurt Dalgaard (modtager ikke genvalg)
6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Nuværende 1. suppleant er Kjeld Henneberg
Nuværende 2. suppleant er Inger Vestergaard
7. Valg af to revisorer
Nuværende er Find Andersen (afgået ved døden) og Knud Lomholt
8. Valg af revisorsuppleant
Nuværende er Anders Glargaard
9. Indkomne forslag
Ingen
10. Eventuelt
Kurt Dalgaard og Lene Gaarde udleverede stemmesedler. Der blev udleveret i alt 63 stk.
Formanden Ove Kristensen bød velkommen og foreslog Knud Lomholt som dirigent, hvorefter man
gik over til selve dagsordenen.
Ad pkt. 1 – Valg af dirigent
Knud Lomholt blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og at generalforsamlingen
derfor var beslutningsdygtig.
Ad pkt. 2 – Valg af stemmetællere
Preben Blidegaard og Bodil Pagh blev valgt som stemmetællere.
Ad pkt. 3 – Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning ved formand Ove Kristensen:
Beretning 201-2015.
Igen er der gået et år, og vi ser frem til en forhåbentlig god sommer. Det har været en meget mild
vinter med en masse blæst og vand. Der har dog ikke været de store storme med væltede træer og
ødelæggelser. De nye træer, der er plantet, skulle jo gerne have en chance for at få rodfæste, så vi
kan bibeholde lidt læ fra vest. Beplantningen i de nye områder er ved at gro godt til, så i løbet af
nogle år er områderne ved at være godt rammet ind.
Vores veje og stier er i god stand. Anker sørger for, at de bliver skrabet på de rigtige tidspunkter, så
hullerne ikke bliver for store. Vi mangler stadig at få stien langs Skavenvej ført helt ned til

Køjbankevej, noget som Kommunen har lovet os. Stien er med i deres prioritering af stier; men
hvornår det sker, vides ikke. Der har i foråret været problemer med vand ved Sivsangervænget. Der
vil sidst på sommeren blive lagt en ledning med rister til overfladevand, så vandet ikke løber ned
over andre grunde. Vandstanden i kanalen ved Øen var også meget høj. Vi fik rørene fra kanalen til
Fjorden renset, så vandstanden kunne blive normal. De vandproblemer, der har været på
Sortbærvej, ser ud til at være forsvundet, efter drænene er blevet renset.
Vore grønne områder bliver flittigt brugt til forskellige aktiviteter. Et par gange om året bruges de
til øvelser for surfskoler, og der har nu 2 år i træk været koncert med to hjemmeværnsorkestre. Det
håber vi, at de vil blive ved med, da det er en hyggelig aften. Vores legepladser bliver flittigt brugt
alle tre steder, hvor de er opstillet. Legeredskaber på havnelegepladsen blev i sin tid købt ved Indu
med en 7-årig afdrags- og servicekontrakt. De sidste ydelser er nu betalt, så fra 2016 skal vi selv stå
for vedligeholdelsen.
Grillhytten, som blev indviet sidste år, fungerer upåklagelig. Der er mange, der hygger sig, samtidig
med at børnene kan lege på pladsen ved siden af. Der er dog nogle, der ikke ved, hvordan man
opfører sig, så der har været hærværk på hytten to gange. Sidste gang kunne grillhytten nemt være
brændt ned, hvis ikke det var for en grundejer, som var hurtig til at starte slukningen, indtil
brandvæsenet nåede frem. Så tak for hjælpen. Episoden er meldt til politiet, og de unge mennesker
er navngivet, så sagen kører. Grillhytten er åben igen, og så må vi håbe, at det ikke sker igen.
Renovering af havn:
1. Renovering af havn.
2. Opstart uge 42.
3. Fjernelse asfalt og beton.
4. Nedramning af spuns.
5. Forankring af spuns (frivilligt arbejde).
6. Fjernelse af gamle bådbroer (frivilligt arbejde).
7. Lukning af havn.
8. Tømning af havn.
9. Tømning af havn for bundaffald ca. 3500 m³.
10. Sikring af havneindløb med gamle fundamenter + rør til jorden for gennemløb.
11. Åbne havne indløb.
12. Flydebroer monteres (frivilligt arbejde).
13. Svejsning af ca. 1.000 stk. beslag til trækrone (frivilligt arbejde).
14. Lægning af belægningssten + kanter om havn.
15. Montering af vand og el (frivilligt arbejde).
16. Støbning ved spuns (frivilligt arbejde).
17. Støbning ved slæbested (frivilligt arbejde).
18. Ny bom ved havn.
19. Nedramning af fortøjningspæle.
20. Montering af fortøjningspæle plastrør (frivilligt arbejde).
21. Nedramning af rør til flydebroer.
22. Gangbroer til flydebroer (frivilligt arbejde).
23. Reetablering af fliser til bænke og trapper (frivilligt arbejde).
24. Nedgravning af elkabler og vandledninger (frivilligt arbejde).
25. Ny belysning ved havn (frivilligt arbejde).
26. Reetablering af området delvis (frivilligt arbejde).

Man kan sige, det er et stort stykke arbejde, der er lavet. Vi har fået en helt ny havn, der gerne
skulle holde i mange år. Den gamle holdt i 42 år. Mon ikke den nye havn, der er lavet, kan gøre det
samme. Så en stor tak til alle, der har udført arbejde på havnen.
Jeg vil slutte med at sige tak til dem, der møder op til vores aktivitetsdage og tak til byggeudvalget
på havnen og bestyrelseskollegaer for godt samarbejde.
___________________
Der var herefter mulighed for at stille spørgsmål til formandens beretning. Der var dog ingen, der
havde spørgsmål eller kommentarer.
Et medlem takkede bestyrelsen for dens indsats, herunder i forbindelse med havneprojektet.
_____________________
Beretningen blev herefter enstemmig godkendt.
Ad pkt. 4 – Fremlæggelse af regnskab
Regnskab for perioden 1/1 – 31/12 2014 blev fremlagt og grundigt gennemgået af foreningens
kasserer – Kurt Dalgaard. Kasseren kommentere på enkelte poster i regnskab, ligesom kassereren
redegjorde for underskuddet, der alene skyldes renovering af havnen.
Et medlem spurgte til afvikling af lånet i Handelsbanken. Kurt Dalgaard oplyste, at der endnu ikke
var taget stilling til, om gælden skal afvikles som et egentlig lån eller om gælden skal afvikles via
en kassekredit.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
At pkt. 5 – Valg af to bestyrelsesmedlemmer
På valg efter tur er:
Erling Lauridsen
Kurt Dalgaard (Modtager ikke genvalg)
Erling Lauridsen og Torben Elmgaard blev foreslået og valgt.
Ad pkt. 6 – Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Nuværende 1. suppleant er Kjeld Henneberg
Nuværende 2. suppleant er Inger Vestergaard
Begge blev genvalgt.
Ad pkt. 7 – Valg af to revisorer
Nuværende er Find Andersen (afgået ved døden) og Knud Lomholt.
Kurt Dalgaard og Knud Lomholt blev foreslået og valgt.

Ad pkt. 8 – Valg af revisorsuppleant.
Nuværende er Anders Glargaard, der blev genvalgt.
Ad pkt. 9 – Indkomne forslag
Ingen.
Ad pkt. 10 – Eventuelt
Anker Clausen opfordrede medlemmerne til at tjekke affaldsstativerne, så ræven ikke kan få fat i
affaldssækken. Det blev i øvrigt anbefalet, at medlemmerne anskaffer sig et lukket stativ eller større
container, såfremt der sker udlejning af sommerhuset. Oplys evt. om sortering af affald og mulighed
for at aflevering af det sorterede affald på havnen.
Der er åbent for aflevering af grene til Sankt Hans bålet.
Lad være med at samle afskårne grene og lignende i skel. Det bliver de rene brandfælder.
Medlemmerne blev opfordret til at give en hånd med på havnen i næste uge, hvis man har tid og
lyst.
Der var ikke yderligere kommentarer, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden afsluttede med at takke dirigenten og afgående bestyrelsesmedlem Kurt Dalgaard for
hans arbejde i bestyrelsen. Endelig bød formanden det nye bestyrelsesmedlem velkommen.

Lene Gaarde, ref.

