
 

Referat fra ordinær generalforsamling i  

Grundejerforeningen ”Grønnedal” Lyby Strand 

Lørdag d. 6. juni 2015 
 

 
Jytte Bisgaard bød velkommen i det Bjarne Kappelgaard havde solgt sit hus i den mellemliggende 
periode. Jytte benyttede også lejligheden til at byde de nye ejere af nummer 64, Peter og Gitte, 
velkommen i foreningen Grønnedal. Samtidig også velkommen til Poul Erik Tromborg som nu er 
indtrådt i bestyrelsen som suppleant for Bjarne. 
Vi havde desværre mistet et medlem siden sidst, idet Asker Clemmensen døde i foråret. Asker var 
formand for foreningen i rigtig mange år, her lavede han et stort arbejde for foreningen og gik 
meget op i at alt kørte godt. 
Forsamlingen rejste sig herefter for derved at mindes Asker. 
 
Valg af dirigent: 
Keld Lind blev valgt til dirigent. Keld kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 
 

Formandens beretning: 
2014, var et jubilæumsår da foreningen havde eksisteret i 40 år. På sidste generalforsamling blev 
det besluttet, at det skulle fejres med en lille fest. 
Der blev nedsat et udvalg til at ordne det. Det blev en rigtig hyggelig dag. 
Der var aktiviteter med forskellige spil og hygge om eftermiddagen, kl. 18:00 fik vi en dejlig middag, 
leveret af Louise, og lidt vin fik vi også. Alle hyggede sig og vi ser tilbage på aftenen som god. Der 
var fremlagt et foto album fra festen, man kan også se billeder på www.lyby-strand.dk 

 
Vores vejdag var d. 27. sept. Der var pænt fremmøde, og alle gik til arbejdet med godt humør. 
Der blev lavet et stykke trappe mere. Nogle var i gang med at fælde træer. Det er vores smertens 
barn, disse hægtræer, som vi gør meget for at bekæmpe. 
Hægplanterne invaderer det grønne område med lynets hast. Her efterlyste næstformanden, gode 
råd til bekæmpelse af hæg. 
Som sagt er Bjarne ikke herude mere, så vi har et problem med græsslåning. Vi må finde en 
løsning på det!!! 
Der var kommet en mail fra en af grundejerne ang. beplantning på de enkelte grunde. Det er træls 
ikke at kunne få sit hus solgt på grund af for høje træer i området. 
Der er blevet fældet meget, men det er ikke nok, så jeg håber ikke man er færdig endnu. Vi er 
mange som mangler lidt Fjordkig. 
Der er udsendt et notat, hvor man anmoder de forskellige grundejere om at se på egen 
beplantning. 
Husk også, at forslag til afstemning på generalforsamlingen skal være tilsendt formanden senest 1. 
marts. Angående vejbump vil Flemming under eventuelt redegøre for status. 
Til sidst skal lyde en tak til bestyrelsen for det gode samarbejde. 
 
Da der ikke var kommentarer til beretningen, blev Formandens beretning herefter godkendt. 
     
Regnskab og budget: 
Jens gennemgik regnskab for 2014 og budget for 2015. 
 
Kommentar til regnskab og budget: 
Enkelte havde spørgsmål til vejudgifter på 12000DKK, her redegjorde Jens/Lars for beløbet idet 
beløbet var afsat til vejforbedring, og bestyrelsen ønskede et vist råderum hertil. 
Regnskab for 2014 og budget for 2015 blev herefter godkendt. 
 
 
 
Valg til bestyrelsen: 
Lars og Jens var på valg, begge blev genvalgt. 



 

 
Valg af suppleant til bestyrelsen: 
Da Poul Erik var indtrådt i bestyrelsen i sin egenskab af 1. suppleant skulle der vælges en ny 1. 
suppleant. Her var 2 kandidater, den nye ejer af nummer 64 Peter Goul og Jens Pedersen i 
nummer 18. Sidst nævnte deltog ikke men havde skriftligt stillet sig til rådighed. Peter Goul blev 
valgt. I forbindelse med valget kom der fra forsamlingen et ”skal der ikke være en 2. suppleant iht. 
vedtægterne”. Dette blev ikke kommenteret, men bestyrelsen bør nok granske vedtægternes 
paragraf 8 lidt grundigere.  
 
Valg af revisor: 
Keld Lind modtog genvalg. 
 
Valg af revisorsuppleant: 
Karen Pedersen modtog genvalg. 
 
Forslag til afstemning: 
Der var indsendt et forsalg angående højde på træer i området. Da forslaget var indsendt for sent 
kunne det ikke komme til afstemning. Lignende forslag har tidligere været til afstemning, her kunne 
bestyrelsen henvise til det notat som blev udsendt i forlængelse af nævnte forslag. Notatet er 
vedhæftet. Samtidig gøres opmærksom på at iht. vedtægter af 28.9.2013 skal forslag sendes til 
formanden senest 1. marts. 
 
Eventuelt: 
Følgende kommentarer blev udvekslet under eventuelt. 
 
Svar fra Skive kommune angående etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger blev læst 
op. Det fremgig at det ikke umiddelbart er nemt at etablere indenfor lovens rammer. Om vi 
fremover skal forfølge emnet blev ikke diskuteret. 
 
Idavang tilbyder at rydde områder i haver og sommerhuse, det foreslås at bestyrelsen retter 
henvendelse til Idavang angående mulighed for at Idavang kan stille arbejdskraft til rådighed. 
 
Det er udmærket med en hensigtserklæring ”omtalte notat” men bestyrelsen burde puste de 
enkelte grundejere i nakken for derved at fremskynde processen” fældning af høje træer”. Hertil 
svarede bestyrelsen at de ikke ønsker at være områdets politi, men gjorde samtidig opmærksom 
på at der allerede var blevet fældet en del store træer og man pt. var i gang med at rydde nummer 
22. Vi skal heller ikke glemme at der for få år siden blev fældet mere end 500 træer på nummer 44. 
Der blev opfordret til at plante buske som erstatning for områder hvor træer var blevet ryddet. 
Det blev også nævnt i 1974 var der fjordudsigt for samtlige grunde. 
Det blev nævnt at Muslingevej bliver dybere således at tilkørsel til de enkelte grunde 
vanskeliggøres. 
Til sidst takkede Karin for opmærksomheden ved Askers begravelse og takkede for at 
generalforsamlingen havde mindet Asker. 
 
Datoer der skal huskes: 
Vejdag lørdag d. 26.september 2015. 
Generalforsamling lørdag d. 4. juni 2016   Dirigentens underskrift 

 
Kontingent for 2015 er 500 kr. pr. husstand som bedes indbetalt senest 1. juli 2015. 
For ikke deltagelse i vejdag 2014 betales der 300 kr. pr. husstand. 
Beløb bedes indbetalt på konto i Salling Bank reg. nr. 7890 kontonr. 1507547 
 
Følgende numre deltog ikke i vejdag 2014. 

Nr.8,10,12,14,20,22,26,30,34,36,46,52,56,58 og 7 

Mvh Bestyrelsen. 



 

 

Inden generalforsamlingen havde vi forårs vejdag. Her var mødt 20 personer så vi fik en del lavet. 

Blandt andet blev der fældet en del vanskud ind til fårefolden overfor nummer 6, klippet en del hæg 
planter og vi blev næsten færdige med trappen. Som det kan ses på billedet tog vi foreningens ny 
indkøbte telt i anvendelse for første gang, vi håber vi med tiden bliver lidt bedre til at sætte det op, 
derimod gik nedtagningen som smurt. 

Vejrguderne var næsten med os så det endte med at blive en rigtig hyggelig dag, jeg kan kun 
opfordre dem som vi normalt ikke ser til vejdage ”se nu at komme med i fællesskabet”. 

Mvh sekretær Flemming Hedegaard. 

 

 


