Otterup, den 14. juli 2012

Referat fra generalforsamlingen i
Gl. Jørgensø’s sommerhusforening
afholdt lørdag den 7. juli 2012
Generalforsamlingen blev afholdt i festteltet, der var opstillet på forstykket ud for Kystvejen 12.
Efter en periode med ustadigt vejr skulle det vise sig, at det var starten på en skøn jubilæumsdag for foreningen.
Der blev som sædvanligt serveret kolde øl og vand. Der deltog 18 personer, repræsenterende 13 huse.
På grund af deltagerantallet, blev mødet udsat med ca. 15 minutter således, at deltagerantallet ifølge vores love er
beslutningsdygtige.
Formanden bød velkommen og generalforsamlingen startede.
1. Poul Henrik, Kystvejen 16, blev valgt til ordstyrer. Poul Henrik konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt, hvorefter man gik til formandens beretning.
2. Formanden beretning:
Generalforsamlingen i år er noget særligt. Vores forening havde 50 års jubilæum 18 marts i år.
Foreningen blev grundlagt fordi der var et stigende ønske om at få vandværksvand til sommerhusene, samt en bedre
vedligeholdelse af vejene. Det var ikke uden problemer, da det ikke var alle der ønskede at få indlagt
vandværksvand. Derfor blev der oprettet to foreninger med de tunge navne:
• Sammenslutningen af vandforbrugere ved Jørgensø strand område 27
• Foreningen af sommerhus og parcelejere ved Jørgensø strand område 27
I 1968 blev de sammenlagt til ”Foreningen af sommerhus og parcelejere ved Jørgensø strand samt vandforbrugere
ved Jørgensø strand”. Først i 1970 blev det nuværende navn Gl. Jørgensø Sommerhusforening anvendt. Den første
bestyrelse bestod af:
Aksel Hansen, Kystvejen 1
V. Jørgensen, Kystvejen 13
Aksel Larsen, Bag Diget 1
Otto Henriksen, Bag Diget 10
P. Bjerke Iversen, Bag Diget 9
Der har i de forløbne år været følgende 5 formænd:
Aksel Hansen
(Kystvejen 1 ) 1962-1977
Poul Sigvardsen
(Kystvejen 20) 1977-1980
Poul Pedersen
(Kystvejen 27) 1980-1983
Erik Christoffersen (Kystvejen 18) 1983-1990
Parly Dupon Larsen (Bag Diget 2)
1990Indtil 1983 blev generalforsamlingerne holdt forskellige steder i Odense. Fra 2009 blev de holdt på Kystvejen 16,
med efterfølgende beboerfest om aftenen i det opstillede telt.
Siden sidste generalforsamling har der været en del aktiviteter. Vi har fået renoveret vejen, nyt asfalt er lagt på, nye
og mere venlige bump er lavet. Vi mangler det afsluttende vejeftersyn , udbedring af småhuller og revner, for at
vejen skal kunne holde optimalt. Kanterne skal bekæmpes med ukrudts dræber. Leif vil ikke have, at vi sprøjter på
det stykke af vejen der passerer gennem hans jord, hvilket han ifølge Nordfyns kommune kan bestemme, derfor er
der kun sprøjtet på det stykke der tilhører Jørgensøgaard. Digekanterne er slået og jordvejen er udbedret.
Formanden for Kildevængets grundejerforening har lige orienteret mig om, at de ikke længere må reparere deres vej
med asfaltgranulat. Nordfyns kommune har gjort landmanden, der har jord op til vejen, opmærksom på at han kan
risikere at få påtegnelsen forurenet jord, på den del af markerne der støder op til vejen.
Blåser er lagt ud. Som nogen har bemærket ligger de længere ude i år. Det er fordi afstanden for vandscootere der
planer nu er 300 m fra kysten, efter højesterets afgørelse fra november 2010. Reglerne for speedbåde er 200 meter.
Der skal sejles vinkelret ud fra kysten inden der må planes (sejles stærkt).
Som det kunne læses i Fyns Stiftstidende den 1. juli, er det stadigvæk forbudt at cykle på digekronen. Ligeledes er
det også forbudt af have løse hunde, ifølge paragraf 1. i reglementet fra 1951, som er godkendt både i
Fredningsnævnet og Ministeriet for Offentlige Arbejder. Dette regulativ er aldrig blevet ophævet, så det er gældende
oplyser Nordfyns Kyst og Digelag.
På den årlige generalforsamling i det Nordfynske Kyst og Digelag, blev der givet en orientering om kysten som
helhed, og det blev besluttet, at fastholde kontingentet og at der ikke skal ske sandfodring i 2012. I 2013 vil det igen
blive vurderet, om der skal ske sandfodring.
Sammenslutningen af sommerhusforeninger fra Egebjerggård til Hofmansgave har på deres generalforsamling
indstillet at foreningen opløses. De midler der vil være tilbage gives til H. C. Andersens børnehospital. Blåser betales
fortsat af foreningen og skal ikke betales af den enkelte. Formanden havde også en særlig tak til vores tidlige
bestyrelsesmedlem, Henning Rasmussen, Bag Diget 10, der tidligere på året afgik ved døden.

Formanden sluttede sin beretning med ønsket om, at alle passer på området, husk at klippe hække og andet buskads
så vejen er fuld farbar i bredden. Han ønskede alle, der skal til jubilæumsfest en rigtig god fornøjelse og vil bede til,
at vi alle må få godt sommervejr.
Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
3. Regnskab: Egon Madsen gennemgik regnskabet for 2011 (regnskabsåret går fra januar til januar).
Egon bemærkede, at der var et overskud for 2011 på 8.328,- kr. og der totalt er en status
på plus 21.784,00 kr. Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag: Der var indkommet ét forslag om at bibeholde den tidligere periode for ”Ingen
græsslåning ” fra kl. 12 -14. Perioden blev sidste år ændret fra kl. 12 til 15. Det blev besluttet at flytte
perioden tilbage til kl. 12 -14 og nu kun gældende i perioden juni/juli/august, dog stadig med hensyntagen til
naboerne.
5. Kontingent: Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet på 200,- kr. og vejbidraget på
300,- kr.. Dette blev godkendt.
6. Valg af bestyrelse: Jørgen Rasmussen blev valgt som afløser for Henning Rasmussen.
Bestyrelsen er herefter:
• Parly Dupont Larsen
Formand Bag Diget 2
• Egon Madsen
Kasserer Kystvejen 10
• Verner Nielsen
Sekretær Kystvejen 19
• Jørgen Rasmussen
Vejmand Kystvejen 14
• Poul Henrik Schou
Vejmand Kystvejen 16
7. Valg af revisor og suppleant: Bent Lindekilde, Kystvejen 9, blev genvalgt til revisor
og Birgit Madsen, Bag Diget 10, blev genvalgt som suppleant.
8. Eventuelt: Der ønskes hvide markeringer på asfalt bumpene. Stenene ud for Kystvejen nr. 1 ønskes udjævnet.
En spurgte ”Er der nogen der ved, hvor alle dræbersneglene kommer fra i år ?”, da dette ikke kunne
besvares utvetydigt, stoppede eventuelt. (Hvis der er nogen i området der ligger inde med denne viden,
kan der rettes henvendelse til sekretæren, der så vil rundsende svaret)
Da der ikke var flere punkter på dagsordenen, fastslog ordstyreren, at generalforsamlingen var slut og takkede de
tilstedeværende for god ro og orden.
Næste års generalforsamling vil som sædvanlig, blive afholdt den første lørdag i juli måned.
God Sommer til alle

Husk at fortælle nedenstående til eventuelle lejere og andre du har på besøg i området.
Klip nedenstående ud og sæt det op i dit sommerhus !!!

Tag hensyn til alle i området.
Der er vigeplads for bilerne på Rasmus Jørgens Vej.
Der må max køres 20 kilometer i timen i hele området.
Husk at græsslåning og anden støjende adfærd ikke sker mellem 12 og 14.
Hvis der skal afbrændes på stranden, må affaldet kun ligge der i kort tid.
Husk at affald ikke må smides på Koloniens område eller i grøften mod Kolonien.
Hvis du skal have leveret varer til sommerhuset, så bed om en lille bil til transporten.
NB! Betaling af kontingent og vejbidrag kan ske ved:
• Personlig henvendelse til kassereren, Kystvejen 10, senest 01.09.12.
• Ved pengeoverførsel til reg. nr. 1551 konto 3574500311 senest 01.09.12.
• Betaling via vedlagte Giroblanket senest 01.09.12.

