Gl. Jørgensø Sommerhusforening
Jørgensø d. 6. juli 2019

Referat fra generalforsamlingen i Gl. Jørgensø sommerhusforening
Afholdt lørdag den 6. juli 2019.
Generalforsamlingen blev afholdt i Roklubbens ”klubhus”, Kystvejen 15, da vejret ikke artede sig
fra sin bedste side af.
Der var mødt 26 beboere fra lidt under halvdelen af husene.
Der blev serveret vand og øl.
Formand Verner Nielsen bød alle velkommen.
Pkt. 1 Valg af dirigent
Ib Nielsen (Bag Diget 10) blev valgt til dirigent.
Pkt. 2 Formanden beretning:
Velkommen alle sammen. Det er jo første gang jeg står her som Formand, derfor vil jeg lige kort
introducere mig selv.
Mit navn er Verner Nielsen
Bor i Odense, nabo til H.C. Andersens Hus, gift med Ellis og købte sommerhuset i 91, blev medlem
af bestyrelsen i 97, og har været sekretær lige siden.
Jeg er den eneste der er tilbage af den gamle bestyrelse.
Sidste år skiftede vi formand og kasserer ud. I år skal vi finde en ny vejmand og en ny kasserer.
Samtidig skal vi have valgt en ny Revisorsuppleant.
Rasmus Jørgens Vej
Vi har haft vej-syn på Rasmus Jørgens vej.
Der var en del revner i belægningen på den af vejen der går fra svinget og hen mod Kolonivej.
Det har medført at vi, sammen med firmaet KJK der i sin tid lavede asfaltarbejdet vurderede, at
den bedste løsning var at få vejen repareret.
Det skete ved at div. revner er blev renset/fyldt med asfalt og forseglet, så vand ikke kan trænge
ned i vejen og give frostsprængninger. Herved undgås større reparationer.
Høfderne og Diget
Der har været syn af høfder og diger, og som alle sikkert har set, så er diget blevet forstærket flere
steder, med flere/store sten.
Høfden ud for Kystvejen 3 er blevet genfundet og løftet, men allerede efter den første lille storm
er dele af højden forsvundet. Dette er meddelt Kyst-, dige og sikrings laget og vil blive taget med til
ønskerne i 2020.
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Fliserne på diget
Der har været god dialog med Digelaget i år. Vores fliser på diget har
været i en dårlig forfatning. Vi har fået støbt nye fliser ved bommene mod Hasmark.
Der er også andre steder hvor fliserne på diget er dårlige. Det har ikke været muligt at få repareret
disse fliser i år, men de er også skrevet op til næste år.
Roserne på diget
Roserne ud for Kystvejen 17 er blevet beskåret, der hvor diget starter.
Roserne er beskåret så man nu kan gå lige ud fra diget til vejen, uden at skulle udenom den store
rosenbusk.
Gennem flere år har Digelaget været i gang med at fjerne Roserne på diget. Målet er at fjerne alle
roserne på diget.
Omkostningerne har været store og man har i år bedt Otterup Kommune om hjælp.
Derfor vil der ikke blive fjernet nogen roser i år, med mindre man selv gør det.
Vedligeholdelse i området
Vores vejfolk har være i gang med maling af Bump og sten ved indgangen til Kolonien. Leif
Pettersson har slået kanterne og vil slå igen til efteråret.
Så har vi en rettelse til vores Fællesregler for området.
Nuværende tekst:
Hvis du afbrænder på stranden, må affaldet kun ligge der i kort tid.
Ny tekst:
Der må kun afbrændes på stranden i forbindelse med Sct. Hans.
Al anden afbrænding på stranden er forbudt.
Affaldet må kun ligge på stranden i kort tid og stranden skal rengøres efter afbrænding.
Nye Billeder
Der er indsat nye billeder af de huse, hvor der er sket væsentlige ændringer, og så bliver der sat
måned/årstal på billederne. Fremover vil vi arkivere de billeder vi fjerner så vi fortsætter historien
til de næste generationer.
Evt. ejer skift er ajourført.
Internet i Hasmark
Alle har modtaget et oplæg til etablering af fiberbet i Hasmark Strand og Gl. Jørgensø.
Sidste år prøvede nogle beboer i Gl. Jørgensø, at etablere et lignende projekt i
området, men på grund af manglende tilslutning blev det ikke til noget.
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Der har været møde den 21. juni med Energi Fyn, hvor man, som noget helt nyt, tilbød at lave
gratis etablering, hvis der totalt i Hasmark og Gl. Jørgensø blev ca. 725 tilmeldinger. Alternativet
er, at man selv skal betale de 2995, -kr. i etablering.
Hvis man tilmelder sig og der er ca. 725 tilmeldinger kan man som min. komme til at betale 199,kr. x 6 mdr. (1194 kr.)
Hvis man er interesseret så kontakt Energi Fyn som omtalt på det udleverede materiale senest 18
august 2019.
Bemærkninger til formandens beretning:
•
•
•
•

Flere beboere påpegede, at der bliver kørt for stærkt.
Udsynsforhold ved Jørgensøvej er ringe.
Opfordre håndværkere til at komme i mindre biler.
Blev spurgt til om afbrændingsforbud på stranden var en foreningsbeslutning, men det blev
præciseret, at det er lovmæssig beslutning.

Pkt. 3. Regnskab:
Jørgen Madsen gennemgik regnskabet for 2018.
Der er et overskud på kr. 13.433,35
Regnskabet blev godkendt.
Pkt. 4. Indkomne forslag:
“Trafik med tunge arbejdskøretøjer i sommerhusområdet” (Bag diget 1)
Vi har de senere år fået større lastbiler her ud til området, hvilket vejene lider under.
For at undgå at folk får skåret hjørner af deres haver, blev der stillet forlag om, at man forsøger at få
funderet med sten ind mod kolonien i ”T-krydset” ved Rasmus Jørgens Vej og Bag Diget”, ligesom
vi kan få Energi Fyn til at flytte el-kassen længere ind mod kolonien. Desuden opfordres man til at
få lagt jernplader på ved større byggerier.
Bestyrelsen har allerede haft kontakt med Elforsyningen og kolonien.
Det blev besluttet, at bestyrelsen arbejder på at forbedre tilkørselsforholdene for større køretøjer.

Pkt. 5. Kontingent:
Bestyrelsen foreslog, at fastholde kontingentet på 200,- kr. og vejbidraget på 300,- kr..
Dette blev godkendt.
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Pkt. 6. Valg af bestyrelse
Da Jørgen Rasmussen er fraflyttet (Kystvejen 14) og Jens Chr. Hansen (RJ 1) ikke ønskede genvalg
valgtes Jens Lindekildekilde, Kystvejen 9 og Ib Nielsen Bag Diget 4 til bestyrelsen.
Bestyrelsen er herefter: (efter konstituering)
• Verner Nielsen Formand, Kystvejen 19
• Jens Lindekilde Kasserer, Kystvejen 9
• Jørgen Madsen Sekretær, Kystvejen 10
• Ulrik Lønkjær Vejformand, Kystvejen 24
• Ib Nielsen Vejmand, Bag Diget 4
Pkt. 7. Valg af revisor og suppleant:
• Birgit Madsen, Bag Diget 10, valgt til revisor.
• Vibeke Harder, Kystvejen 2, valgt som revisor-suppleant.
Pkt. 8. Eventuelt:
Opfordring til at sætte spejl op igen ved Jørgensøvej/Rasmus Jørgensvej (Eva fra Bag Diget 4)
Få beboere til at klippe hækken overnævnte sted
Eva fra Bag Diget 4 spurgte til vandkvaliteten i området. Ifølge Hasmark Vandværk ser
”værdigrænserne” fine ud.
Eva fra Bag Diget 4 spurgte til om der vil være stemning for igen at lave ”teltfest”. Formanden
forklarede at man var stoppet med det, da økonomi og antal tilmeldte ikke hang sammen.
Nye beboere blev præsenteret:
• Rie & Christian Knudsen har overtaget Kystvejen 14
• Carsten Nielsen, har været medejer af Kystvejen 21 gennem mange år, men kommer her fast
nu (generationsskifte)
• Steen Kielberg har overtaget Bag Diget 5 (generationsskifte)
• Allan Kristensen er medejer af Kystvejen 11
Afslutning ved formanden:
• Værn om vores område.
• Når du har haft store biler i området, så gå dog lige en tur for at sikre dig, at vejen er
udbedret eller sørg for at få den bliver udbedret.
• Klip jeres hække m.m. så der er fri adgang til at gå/køre i området. Lad være med at plante
uden for jeres egen grund.

Betaling af kontingent og vejbidrag kan ske ved at overføre pengene til
Reg. nr. 1551 konto 3574500311 senest 8. august 2019.

Referent: Jørgen Madsen

