Referat fra ordinær generalforsamling i Gershøj Grundejerforening.
1. maj 2004
1. Finn Møller blev valgt til ordstyrer, og konstaterede, at indvarsling var lovlig.
2. Formandens årsberetning.
3. Der blev en del debat omkring fartbegrænsninger, chikaner ell. lign.
Tove Hygom havde gjort en del research. Kommunen kan intet gøre,
før det har været til høring i trafikplanudvalget, hvilket snart vil ske.
Flemming Koch ville have kommunen til at flytte vejbump fra byen ud
til byskiltet. Han mente også at postkasseanlægget fungerer fint, men at
der stadig svines med reklamer og at der burde opsættes en affaldssæk.
J.B.: Vejbumpet lader sig ikke flytte. Med hensyn til post-skuret: Hvis folk
ikke kan lære at rydde op efter sig, er der intet at gøre ved det.
Jens S.: Strandstien er sjappet og sumpet. De dræn der blev gravet for 16 år
siden er stoppet helt til. Kan de ikke renses?
Videre spørger han om der virkelig ikke bliver grebet ind for afbrænding
af affald i totalfredet område.
J.B.: Afløb ved stranden kan måske renses op, hvis de ikke er blokeret længere oppe.
Med hensyn til afbrænding: Det har vi ikke observeret.
Poul Christiansen: Er faldet på drænrøret ved vejen (Strandtoften) ikke forkert?
Der står stadig vand på grundene?
J.B.: Vandet er borte fra vejen, og det var formålet med dræningen. Resten er op til
ejerne selv.
4. Jan Nielsen aflagde herefter regnskab for 2003, som godkendtes af generalforsamlingen.
5. Jan Nielsen redegjorde for budget 2005. Bemærk: Kontingent er 400 kr. mod 350 kr.
sidste år, som vedtaget på generalforsamlingen 2003.
Jens S. spurgte til 13000 kr. til broarbejde?
Pengene går til forplejning, vedligeholdelse, maling, nye brædder o.s.v.
6. John Bendtsen, Kirsten Andersen, Bendt Olsen og Jan Hansen blev valgt til bestyrelsen.
7. Suppleanter blev Peter Bache og Sv.Å. Nielsen.
8. Revisorer: Mogens Rasmussen og Peter Larson
9. Rev.suppleant: Flemming Koch.
10. Indkomne forslag:
Brev fra Tove Hygom: Forslag om udbedring af handicap-venlig strandsti.
Bramsnæs kommunes Teknik og Miljø siger nej!
Området er beskyttet af kystbevaringsloven. Der må kun være de stier der ”trampes”.
Det kræver en godkendelse fra amtet. De er blevet tilskrevet.
J.S.: Bare rens grøfterne, så er stierne tørre igen.
J.B.: Det bliver ordnet.
Elin og Andre Parkø: Der er ikke skiltet mod knallertkørsel på stierne?
J.B.: Der bliver skiltet i vor opslagstavle, der er placeret ca. 100 meter fra Parkø’s
sommerhus.
J.B.: Ang. gøende hunde: Tal selv med ejerne!
Forslag om vejbelysning er allerede diskuteret og afvist ved tidligere generalforsamlinger.
Vedr. stierne: J.B. henviser til svar til Tove Hygom.
11. Eventuelt:
Der blev spurgt hvor fjordstien, vedtaget af amtet, ligger.
J.B.: Det bliver ikke langs med vandet.
Poul Christiansen mente at fremmødet til generalforsamlingen var for ringe og bad om i
fremtiden at flytte dagen til midt i måneden.
J.B.: Vi skal holde det i maj, og vi må jo holde det en dag, hvor alle bestyrelsesmedlemmer kan være til stede.
Elin Petersen. : Hvad med radiostøj fra naboerne?

J.B.: Tal med dem om det.
Vi henstiller til alle om at vise hensyn!
Drosselvej 4: Om ordensreglement: Kan man ikke gøre noget ved de grunde,
der står og gror til?
J.B.: Det ville være at øve selvtægt. Vi kan kun henstille til ejerne.
Jeg skal gerne lægge en seddel i de pågældendes postkasser.
Harek.g.vej 16: Vedr. gamle biler henstående på grunde: Hvad med forurening?
J.B.: Det er næppe et problem. Desuden er det privat grund. Hvert parcel skal
have 2 parkeringspladser og hvad de bruger dem til, er deres egen sag.
Str.a.vænge 38: Der dannes store søer på vejene i regn. Kan der gøres noget?
J.B.: Så skal hele vejens hældning ændres.
Mogens Rasmussen: Om de løse hunde, er det amtet, man henvender sig til?
J.B.: Det er politiet. Vi siger det igen:
Hunde skal holdes i snor!
Peter Larson nævnte de mange katte. Vi kan intet gøre.
T.H.: Om ændring af postnumre: Der kommer brev fra kommunen. Samtidig vil
der stå Gershøj og ikke Sæby på vore adresser.
Fl.K.: afsluttede debatten med at udtrykke sin tilfredshed med området og bestyrelsen.
Finn Møller takkede for et godt møde og John Bendtsen ønskede alle en god sommer.
Finn Møller

John Bendtsen

