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Referat for foreningens ordinære  

Generalforsamling 

Torsdag den 4.august 2016 kl. 19.30 

1.  Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Fastlæggelse af kontingent 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

  Ole Bager (modtager ikke genvalg) 

  Knud Jeppesen (modtager ikke genvalg) 

  Carsten Dyg (modtager ikke genvalg) 

  Vivi Rasmussen (ønsker at udtræde af bestyrelsen) 

7. Valg af revisor – Niels Stegemejer (modtager genvang) 

8. Eventuelt 

9. Smørrebrød og kaffe 

10. Indlæg af Eigil Mikkelsen, formand Gårslev Lokalråd, vedr. digelaug/kystsikring 

11. Indlæg fra Søren Peschardt og Peder Hummelmose 

12.  Spørgedebat 

13.  Afslutning ved formanden 

 

 REFERAT: 

 

1.   Formanden Gitte Papuga bød velkommen og forslog, at Gert Eg blev valgt som dirigent.
 Dette blev vedtaget.  

 Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og korrekt indvarslet i 
 henhold til vedtægterne.  

2. Formanden fremlagde beretningen (der kan ses i sit fulde omfang på foreningens
 hjemmeside) www.hvidbjergvejlefjord.dk 

 Beretningen blev godkendt 
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3. Foreningens kasserer – Arne Bæksted – fremlagde herefter det reviderede regnskab
 for året 2015. Enkelte punkter blev uddybet nærmere, bl.a. var der spørgsmål angående
 aktivitetspladsen på ”Gimlegrunden”  vedrørende forsikringsforhold.  Bestyrelsen vil
 undersøge denne problemstilling igen. Regnskabet blev herefter godkendt. 

4. Kontingent godkendt til uændret 150,00kr. pr. år. 

5. Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

  Kurt Hemmingsen 

  Peter Rasziar 

  Bent Møller Hansen 

  Ivan Skibby 

 Der indkom ikke yderligere forslag til bestyrelsesvalget. Ovennævnte er således valgt
 for den næste periode. 

7. Genvalg af Niels Stegmejer som revisor. 

8. Intet blev ført til referat under punktet eventuelt. 

9. Smørrebrødet var denne gang fra ”Sommercaféen” i Høll 

10. Ejgil Mikkelsen orienterede om sammensætning af arbejdsgruppen der har haft møde
 med Teknisk Forvaltning angående etablering af eventuel dige m.m.  Ligeledes  rede-
 gjorde Per Rasmussen om det arbejde, som er udført i forbindelse med opmåling i 
 forbindelse med etablering af et eventuel dige, dræn og en ny pumpe. 

 Søren Peschardt lovede at Vejle Kommune vil fremsende en skrivelse, som arbejds-
 gruppen har udarbejdet til de beboere, der endnu ikke har givet en tilbagemelding til
 Vejle kommune. 

11-12. Indlæg fra Søren Peschardt (SP) og Peder Hummelmose (PH) 

 Søren Peschardt (SP) 

 Takkede fordi han igen måtte deltage i generalforsamlingen. Tak til de bestyrelses-
 medlemmer som ikke modtager genvalg  og tak til de fire nye. 

 SP informerede om, at afgiften vedrørende kloakdæksel som pålægges, såfremt de er for 
 tunge er helt efter de bestemmelser, der  findes i regulativet som kommunen har indgået
 med tømningsfirmaet. 

Skraldespande problemet (flere spande både nye og gamle på samme tid) kunne måske i    
fælleskab være løst bedre. 

SP tilkendegav at anvendelse af ”Gimlegrunden” både som aktivitetsplads og  som 
koncertplads var meget godt.  Han var overbevist om, at ”Gimlegrunden” ikke ville 
blive udstykket til sommerhusgrunde.  
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SP havde dyb respekt for det arbejde som arbejdsgruppen har udført i forbindelse med 
kystsikring og vil (som før anført) sørge for, at alle, der endnu ikke har tilkendegivet 
deres holdning til projektet, vil modtage en skrivelse indeholdende en frankeret 
svarkuvert. 

SP havde fået en henvendelse vedrørende Hybenroser – kommunen vil kigge på 
forholdet.  

Fra salen var der en anmodning om mulighed for tømning af skraldespande langs 
stranden hele året – SP mente, at man selv kan tage sit skrald/hundeposer m.m. med 
hjem i vinterhalvåret. 

Peder Hummelmose (PH) 

Takkede fordi han også måtte deltage igen. 

Der har været rettet henvendelse til kommunen angående etablering af et is hus – der er 
givet tilladelse jfr. lokalplanen for området – trafikforholdene skal måske nærmere 
undersøges. 

PH ”slog et slag” for bus rute 204 – den skal bruges noget mere, da der ikke er ret 
mange passagerer med bussen. Opsætning af busskur ved Ryttergrøftsvejen er en 
kommunal opgave. PH tager ønsket med til forvaltningen. 

PH opfordrede til at bruge ”Flexordningen” , som er meget rimelig i pris.  

Asfaltarbejder bliver udført på bl.a. ”Overhøll” samt ”Elkærvej” 

Der er ikke planer om yderligere kloakering  i sommerhusområdet. 

PH opfordrede til, at man meddeler kommune om eventuelle problemer – klipning af 
hække samt busker ved offentlige veje samt stier via kommunens hjemmeside ”Giv et 
praj”. 

13.   Afslutning ved formanden 

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer, samt kasserer Arne Bæksted 
for deres store arbejde i foreningen. 

Tak for det store fremmøde (65 husstande) 

Tak til Søren Peschardt og Peder Hummelmose 

Tak til Mette Søndergaard, Vejle Amts Folkeblad 

Tak til dirigenten – Gert Eg, der igen på fornem vis styrede slagets gang 

 
 


