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Gilbjergskovens Grundejerforening 6. juli 2009

Gilbjergskovens Grundejerforening Gilleleje
Den 57. ordinære Generalforsamling

Afholdt den 5. juli 2009 i 
Gilleleje Hallen – Møllegården – Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje.

Bestyrelsesformand P.W. Jørgensen, Gilbjergstien 63 bød forsamlingen velkommen til den 57. ordinære 
generalforsamling:. 

Formanden  bad de tilstedeværende præsentere sig. 
19 af Grundejerforeningens medlemmer var mødt.

1.             Valg af dirigent.  

Bestyrelsen foreslog Elvar Vinum Skovstien 12. som dirigent, og han blev valgt. 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med 
vedtægternes § 4. 

Dirigenten gav herefter ordet til formanden. 

2.              Bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling.   

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling haft 4 ordinære møder (aug, jan, maj og juli) og deltaget i to 
møder i Græsted-Gilleleje Grundejerforbund. Vi har haft møde med Kommunen angående badebroen og vi 
har kommunikeret meget  via e-mail og telefon i løbet af året.
Beretningen  vil dække følgende områder:

1. Badebroen
2. Sommerhusstatus
3. Vejene
4. Gilleleje Vandværk
5. Græsted-Gilleleje Grundejerforbund
6. Diverse

1: Badebroen

Vi er nu startet på vor badebros 9. Sæson, og sidste sæson var karakteriseret ved mange uheld og også 
store uheld. Som I husker så var badebroen allerede havareret 2 gange inden vor sidste generalforsamling 
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og inden vi fik den sat op igen havde vi haft et af ALU-rammerne på værftet til reparation. Broen kom op 
igen, men det 3. havari den 4. august da kollapsede broen totalt, og vi fik den aldrig op igen. Skaderne var 
så store at tre af ALU rammerne var vredet meget skæve, og vi gjorde os mange overvejelser over hvad vi 
skulle gøre, og alternative løsninger blev drøftet. Men vor konklusion blev, at vi ikke kunne få besluttet 
alternative løsninger før vor ordinære generalforsamling til juli 2009, og da vi nødig ville undvære en 
badebro, så besluttede vi at få broen repareret så den kunne sættes op igen for endnu en sæson. 
Reparationen blev langt dyrere end vi havde forventet og kom op i kr. 15.000. Et beløb der først kommer til 
at belaste vort 2009 regnskab. 
Vi har så arbejdet med alternative løsninger og i den forbindelse havde vi et møde med Kommunen for at 
få deres anbefalinger. 
Kommunen havde i 2008 sat to Espergærde badebroer op henholdsvis i Smidstrup og ved Fyrkroen, men 
kunne endnu ikke give en erfaring med nedtagning og genopsætning i den nye sæson. Vi indhentede et 
tilbud på Espergærde badebro og en sådan ville komme til at koste os ca. Kr. 100.000. 
Vi har også set at de træbadebroer, som der er på henholdsvis Øst- og Veststranden i Gilleleje havde 
klaret stormene forholdsvis godt. Vi havde fået en henvisning til en tømmer i Ålsgårde, som også har givet 
et tilbud på at ramme træpæle af hårdt træ 1,5 til 2 meter ned i havbunden. Han ville ikke bruge vore ALU-
rammer så vi kunne kun genbruge vore egne træfag og en sådan badebro ville komme til at koste os ca. 
Kr. 130.000. Bestyrelsen har besluttet ikke at fremsende disse løsninger som beslutningsforslag til denne 
generalforsamling på grund af prisens størrelse.
Hvad kunne vi så gøre for at få vor badebro til at holde til de ubehagelige NV storme. Nogen garanti til 
holdbarheden får vi ikke. Kommunen havde anbefalet os at få broen placeret ca. 1,5 over normal 
vandstand. Det kan vi kun gøre ved at flytte broen højere op på stranden, hvilket vi så har gjort, men vi er 
ikke nået de 1,5 m over normal vandstand og konsekvensen er også, at for enden af badebroen er der ikke 
længere så dybt. Dette kunne vi måske løse ved et ekstra fag. En anden løsning var at få ALU-pælene 
længere ned i havbunden, så de ikke så let kan blive hevet op i en storm. Vi ved at havbunden er af hårdt 
blåler, som har gjort det vanskeligt med en dødvægt at vride pælene ned. 
Med hjælp fra Bjørn Jensen har vi eksperimenteret med tre forskellige løsninger. 
1: med hjælp af et aftageligt beslag at få pælene banket ned i havbunden, 
2: med et beslag monteret for enden af røret lige som en savklinge at skære os ned i lerbunden og 
3: med et beslag ligesom en skovl for enden af rørene at skovle os ned i havbunden. Alternativ 1 har vist 
sig at være den bedste løsning.
Vi fra bestyrelsen vil gerne hermed takke Bjørn for hans store indsats, for at vi kan bevare en badebro i vor 
forening.
Efter tre forsøg er broen så sat op igen og vi håber at den holder længere i denne sæson.

Bestyrelsen har følt, at vi måtte gøre noget for få hjælp til vedligehold af badebroen og til at få hjælp til at 
sætte broen op og tage den ned, men også hjælp til at hente træfagene når de blæser af. Derfor har vi 
lavet en folder, som vi har placeret i en postkasse ved stentrappen, og som I sikkert har set, og vi har 
allerede fået virksomheder, der ønsker at sponsorere vedligehold og drift af badebroen og der er også flere 
lodsejere, som har givet et ekstra personligt bidrag til broen, og det vil bestyrelsen gerne hermed takke for. 
Men....... Og der er et men, og det er at vi ikke rigtig har fået nye personer på banen til hjælpe med broen.
Bestyrelsen vil hermed gerne appellere til medlemmer for at udvise kreativitet til broens fortsatte drift og 
vedligehold, og bestyrelsen imødeser gerne forslag.
Men det helt store spørgsmål er - og det vil vi da gerne have en drøftelse af - hvad gør vi, hvis broen igen 
bliver udsat for et havari, sådan som det skete i august måned sidste år? 

2: Sommerhusstatus

Forslag til Kommuneplan 2009-21 har været ude i en høringsperiode frem til den 30. Juni.
Det der er af særlig interesse for vor Grundejerforening er vort områdes status som sommerhusområde. Da 
kommunen behandlede strategiplan 2008, som skulle ligge til grund for udarbejdelse af den kommende 
kommuneplan, var der allerede medtaget en målsætning om at overføre nogle områder til byzone, der i 
blandt også vort område. 
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I Kommuneplan 2009-21 er dette medtaget som en målsætning for Kommunen. 
Vi mener at Kommunen selv er klar over det vanskelige i at overføre disse områder, idet de under afsnittet 
Vision & Målsætning skriver og jeg citerer: “Overførsel kræver dog en tilladelse fra miljøministeren gennem 
en ændring af Planloven og Fingerplan 2007”. I afsnittet Retningslinier skriver de, og jeg citerer igen: 
“Planloven giver Kommunen hjemmel til arealoverførsel til byzone med helårsbeboelse, men kun uden for 
3 km Kystnærhedszonen”. Og videre skriver de “Fingerplan 2007 forhindrer desuden Gribskov Kommune i 
at overføre eksisterende sommerhusområder til byzone i det hele taget”
Da vi ligger indenfor kystnærhedszonen så bliver en overførsel af vort område vanskeligt og dette forhold 
forstærkes med Fingerplan 2007.
Vi tror ikke Kommunen har ret store chancer for at få denne overførsel gennemført, hvilket bestyrelsen fik 
bekræftet på et Forårsmøde i Græsted-Gilleleje Grundejerforbund, hvor et af temaerne var den nye 
Kommuneplan. Kommunens repræsentant fra Planudvalget - som er ansvarligt for udarbejdelse af 
Kommuneplanen - bekræftede at Kommunen ville få vanskeligheder med at få gennemført denne 
målsætning om overførsel af vort område til byzone. 
Alligevel  har vi fremsendt indsigelse mod at denne overførsel er medtaget i Kommunens målsætning, og vi 
har foreslået vor nabo grundejerforening at gøre det samme.

På sidste generalforsamling omtalte vi, at vi på Kommunens opfordring, havde fremsendt forslag til 
Strategiplan 2008, nemlig et forslag om at der blev indarbejdet rammebestemmelser for udarbejdelse af 
bevarende lokalplaner. I erindrer sikkert at vort forslag til en bevarende lokalplan for vort område blev 
afvist, og blev afvist med begrundelsen, at en sådan bevarende lokalplan for et skovområde ikke kunne 
udarbejdes og efterfølgende håndhæves. Det er derfor med glæde at vi konstaterer at Kommuneplan 
2009-21 netop indeholder en passus som siger og jeg citerer “for lokalplaner i sommerhusområder kan der 
tages stilling til karakteren af beplantning, herunder høje træer”
Så kan vi måske håbe på, at vi ad åre kan genoptage vort ønske om at få udarbejdet en bevarende 
lokalplan. Kommunen er åbenbart bevægelig.

Stoploven, som blev indført i 1999, og som gav ulovlige sommerhusbeboere en 10 års frist til at finde 
alternativ beboelse udløber ultimo marts 2009. Allerede medio oktober  2008 havde Gribskov Kommune 
lavet en undersøgelse og konstateret, at 130 personer boede ulovligt i deres sommerhus, og de blev 
efterfølgende bedt om at flytte. Halvdelen har fulgt opfordringen, og resten er blevet i dømt dagbøder på kr. 
300. Vi vil følge Kommunens håndtering af sagen når det igen bliver aktuelt efter 1. oktober 2009. 
Kommunerne venter på en vejledning fra Miljøministeriet, men den praksis som Gribskov Kommune 
praktiserede i 2008, ser ud til at vinde fremme..

3: Vejene

Vi fik lavet vore veje tidligt i år, nemlig i april måned og Norby benyttede igen vejhøvlen på Hulsøvej, hvilket 
vi jo havde gode erfaringer med fra sidste år. Nu har vi jo i maj/juni måned haft nogle kraftige regnskyl, som 
ikke kan undgå at skabe huller på vore grusveje.
Vi fik som planen siger også udbedret Hulsøvej i efteråret 2008, og vi har jo konstateret at slitagen på 
Hulsøvej er markant større end på Skovstien, hvilket også forårsagede at vi sidste år måtte forslå en 
fordobling af vejbidraget for Hulsøvej ift tidligere. 
Vi er overbeviste om at den større slitage på Hulsøvej skyldes succesen på Gilleleje Badehotel med et 
stigende antal gæster over hele året.
Vi vil dog foreslå at vejbidragene for 2010 bliver uændret ift 2009.
Vor 5 års aftale med Badehotellet udløber i år og skal dermed genforhandles.

4: Gilleleje Vandværk 

Vor grundejerforening havde fremsendt forslag til Gilleleje Vandværks ordinære generalforsamling den 16. 
Juni.
Forslaget gik ud på at ændre fordelingstallet mellem den faste og variable afgift. For budgetåret 2009/10 
ville den faste andel udgøre 53% af indtægterne og 47% på den variable del. Det betyder at dem med et 
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stort forbrug vil slippe forholdsvis billigere end dem med et lille forbrug, hvilket typisk er gældende for 
sommerhusene. Vi syntes at det er mere retfærdigt at man betaler efter forbrug altså forbrugt antal m3, og 
det er også meget i tidens ånd, hvor vi skal være mere opmærksomme på forbruget.
Vort forslag gik på at ændre fordelingen så den fremover skulle være 25% på den faste del og 75% på den 
variable.
Hver fremmødt person, som hører til Gilleleje Vandværks dækningsområde, kunne max. have to 
fuldmagter med. Vi havde indsamlet fuldmagter, og havde også orienteret vor nabo grundejerforening - 
Gilbjerg Have - om vort initiativ, og de havde tidligere vist interesse for at støtte vort initiativ. 
Ud fra de stemmeberettigede, blev der ved håndsoprækning konstateret at der var 16 stemmer imod vore 9 
stemmer, så forslaget fald. Efterfølgende indsamlede man fuldmagter. Dirigenten meddelte at der totalt var 
57 stemmer mod vore 9.
Vi må da konstatere, at vi ikke har mulighed for at ændre fordelingsnøglen.

5: Græsted - Gilleleje Grundejerforbund

Vi har tidligere givet udtryk for utilfredshed med støtten fra Græsted - Gilleleje Grundejerforbund - GGGF -, 
som skal varetage interesser fra grundejerforeninger i såvel byzonen som i sommerhusområder. GGGF 
har dog indledt et samarbejde med deres søsterorganisation i den gamle Helsinge Kommune, nemlig 
Landliggersammenslutningen. Landliggersammenslutningen er en paraplyorganisation udelukkende for 
grundejerforeninger i sommerhusområdet. 
På GGGF sidste repræsentantskabsmøde slog vor Grundejerforening til lyd for en sammenlægning med 
Landliggersammenslutningen, så der i Gribskov Kommune kun er en paraplyorganisation til at varetage 
sommerhusbeboernes interesse.
Det blev besluttet at Forretningsudvalget skulle udarbejde et beslutningsoplæg for en sådan 
sammenlægning til næste repræsentantskabsmøde i sep/okt måned.
Bestyrelsen deltog i det første fællesmøde her i juni måned, hvor et af temaerne var den nye 
Kommuneplan, som er omtalt tidligere i beretningen. 
6: Diverse
A: TV- digitalisering

Som det sikkert er bekendt så bliver det analoge TV signal slukket til oktober måned. Det betyder at man 
skal have installeret en digital konverter. 

På sidste generalforsamling havde et medlem fået en henvendelse fra DONG om fibernet tilslutning. 
Grundejerforeningen har efterfølgende officielt henvendt os til DONG og givet udtryk for vore interesser i at 
blive tilsluttet. Vi fik intet svar og har også rykket for svar i feb. måned, men endnu ikke modtaget svar. Vor 
konklusion er at vi ikke skal forvente at få installeret fibernet i vort område foreløbigt.

Som I sikkert har set, så kører TDC en kampagne om at få TV signalet  ind via  telefonforbindelse, og dette 
markedsføres som TDC Trio Home program. Løsningen giver mulighed for via vore 
kobbertrådsforbindelser at få både telefon, internet og TV. Vi kan oplyse at flere medlemmer nu bruger 
denne løsning og at den virker. 

B: National Park -  Kongernes Nordsjælland.
 
Der har i efteråret og foråret været en del debat om Nationalparken i vort område.
Lokalpolitikerne har indstillet en reduceret løsning ift. Landspolitikernes oprindelige forslag. Der var været 
problemer med de lokale  lodsejere, som frygter at de mister den fulde ejendomsret, hvis deres område 
inddrages i Nationalparken. Nu forsøger så lokalpolitikerne at imødekomme landspolitikerne ved at 
inddrage Søborg Sø i løsningen, og der hænger den for øjeblikket, og vi følger udviklingen med spænding.
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C: Sand på stranden

Vi må nok erkende at vi får mindre og mindre sand på vore strande på Nordkysten af Sjælland.
Det kan derfor orienteres om, at Kommunen, som har overtaget ansvaret for vore kyster fra 
Kystdirektoratet, er af den opfattelse, at hverken høfderne vinkelret på kysten eller de parallelle løser 
problemet med sandflugt fra kysten. Den nye åbenbaring er at pumpe en meget stor mængde sand - ca. 
50.000 m3 - ud i vandet ud for Tisvilde og så lade den fremherskende strøm aflejre sandet på hele 
strækningen fra Tisvilde til øst for Gilleleje ved Fyrkroen.
Der ser ud til at der er opbakning til løsningen, men vi lodsejere kommer til at give et bidrag, og det er ikke 
sikkert at det kun bliver lodsejere i første klitrække.

D: Hjemmeside

Vi kan se at vor hjemmeside bliver brugt flittigt, og det kan vi godt forstå, for vor Webmaster - Søren 
Sigsgaard - gør virkelig meget for at hjemmesiden skal være levende, og vi tør næsten garantere for, at 
man ikke går ind på vor hjemmeside uden at der er sket en ændring/opdatering. 
Bare lige for at nævne et eksempel på hvor gode vi er, så kan I gå ind på hjemmesiden og følge de aktuelle 
regnbyger og se hvordan de udvikler sig, så hvis I vil undgå våde hynder eller andet skal I blot slå ind på 
vor hjemmeside og se hvordan regnen udvikler sig i de nærmeste timer.

E. Referat

Sidste år udsendte vi referatet fra vor generalforsamling elektronisk til de medlemmer, som har internet 
adgang. Det sparer os for mange penge og portoen har jo en tendens til hele tiden at stige, så vi kan kun 
igen opfordre medlemmer til at fremsende deres e-mail adresse til vor kasserer.

F. Ordensregler
Det ser til at vore ordensregler bliver overholdt og det vil bestyrelsen gerne takke for. Vi er plaget af støj 
nok i vort område. Det ser ud til at de motoriserede arbejdsredskaber først starter kl. 10.00 på lørdage- 
søn- og helligdage og ikke før og stopper igen kl. 12.00. Igen kan der “larmes” mellem kl. 16.00 – 17.00.

Her slutter beretningen. 

Dirigenten takkede for den fyldige beretning og spurgte forsamlingen om de havde spørgsmål eller 
kommentarer til beretningen

Spørgsmål, debat og kommentarer til beretningen:

På spørgsmål om, hvad et brofag ville koste, blev det oplyst, at ekstra fag til forlængelse af badebroen 
kostede ca. 10 - 12000 kr. 

Trappen fra badebroen ned i vandet har en uhensigtsmæssig hældning. 
”Brosjakket” er opmærksomme, og forsøger at rette trappen.

Dirigenten efterlyste hvorvidt nogle kunne kommentere og komme med forslag til alternative badebros-
løsninger, jævnfør beretningen. 

Et medlem oplyste, at han altid havde stemt imod at få etableret og vedligeholdt badebroen. Medlemmet 
foreslog, at badebroen blev solgt og der i stedet blev investeret i, at få trappen for enden af Skovstien i en 
bedre funktionel stand. Der kunne rettes op på trinhøjden, og der kunne etableres ”hvilepladser” evt med 
bænke, så man kunne nyde udsigten ved op- og nedgang til- og fra- stranden.
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Formanden oplyste, at etablering og vedligehold af trappen er Kommunens ansvar. 
Det blev foreslået, at Grundejerforeningen bidrog med tilskud til etablering af ”trappeløsning”.   
Bestyrelsen vil arbejde på at få dialog med Kommunen om en mere indbydende trappeløsning.

Et medlem udtalte, at badebroen var et samlingspunkt for mange og spurgte til, hvilke likvider 
Grundejerforeningen har til reparation af eksisterende bro og indkøb af evt. ny bro.

Formanden svarede, hvordan indkøb af badebroen blev finansieret ved, efter en 
generalforsamlingsbeslutning, at indsamle beløb fra foreningens medlemmer. 
Såfremt vi skulle indkøbe en ny bro, i dag ville hver husstand nok skulle bidrage med ca. 3000 kr. 
Det er en ”balancekunst” at tage en sådan beslutning, da vi jo ikke alle ønsker at bidrage til broen. 
Vi kan risikere at nogle udmelder sig af Grundejerforeningen.

Et medlem foreslog, at man kunne gøre brofinansieringen uafhængig af Grundejerforeningen, Og 
muligheden for at oprette et brolaug blev debatteret. Et sådant brolaug ville også kunne tilbyde andre end 
Grundejerforeningens medlemmer at ”støtte op”.

Formanden svarede, at sådanne løsninger havde været drøftet. Problemet er, at få lauget til at fungere. 
Det kræver en ekstra forening i området med brolaugsformand, kasserer - plus nogle som går ind i 
arbejdet. Vil der være interessenter nok til at gå ind i endnu en forening? 
Niels Gade (bestyrelsen) orienterede om folderen, som bestyrelsen har taget initiativ til. 
Folderen lægger op til at andre udenfor vor grundejerforening også kan støtte med bidrag. 

Der blev udtrykt håb om, at  bestyrelsen kunne finde en løsning, som ikke splittede Grundejerforeningen, 
og at badebroen fortsat kunne bestå.  

Badehotellets bidrag til badebroen blev også foreslået forhandlet og forhøjet, da de har stort udbytte af 
initiativet.

Det blev foreslået at forbyde badegæsterne adgang til badebroen, såfremt badehotellet ikke gik ind i at 
betale en større andel.   

Et medlem mente, at man kunne se tiden lidt an, med hensyn til hvordan det vil gå med Kommunens 
initiativ vedr. sandfodring. Måske vil det oppumpede sand dække kystsikring og den stenede strand, så 
badebroen er unødvendig.

Forslag om, at vi skal bevare den bro vi har nu, og se hvad der sker med broen i år. De tiltag som er gjort 
gør måske, at broen holder bedre end sidste år. Desuden vil sandfodringen formentlig også gøre, at 
stolperne sætter sig bedre.

Nogle var kede af, at vejbidraget var så forskelligt for dem som bor på Hulsøvej og dem som bor på 
Skovstien. 
Desuden blev tilføjet, at stenene er blevet større og dermed er vejen også blevet sværere at cykle på.

Formanden svarede, at Feriecentret og Badehotellet var blevet kontaktet m.h.t. at give bidrag til badebroen 
i form af sponsorat. Umiddelbart havde det ikke interesse. 
Når der senere på året skal forhandles vejbidrag med Badehotellet, vil bidrag til badebroen også blive taget 
op. Helt klart er det, at Badehotellet har en større udnyttelsesgrad i forhold til andre i vores 
grundejerforening. Tilmed reklamerer de med adgang til badebro i deres brochure. Badehotellet betaler i 
dag medlemskab i grundejerforeningen på linie med øvrige, og er dermed også medejere af badebroen, så 
vi kan ikke, med de vedtægter vi har i dag, forbyde Badehotellets gæster at benytte badebroen. Vi kan kun 
appellere til Badehotellets goodwill.
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Helge Møller (bestyrelsen) oplyste, at flere grundejere på Skovstien har bedt om kun at ville dække udgifter 
i forbindelse med vedligeholdelse af Skovstien. Slitagen er meget mindre og grundejerne kan selv klare 
renovationen ved at lægge grus fra den bunke, som ligger, i de huller som kommer. Belastningsgraden på 
de to veje er meget forskellig.

Et medlem mener, at Badehotellet slipper for ”billigt” med kun at have eet medlemskab i 
Grundejerforeningen. Badehotellet bør have flere  medlemskaber. Badehotellets vejbidrag burde også 
forhøjes, nu da vejbidraget for beboerne på Hulsøvej er steget væsentligt.

Medlemmet ville desuden høre nærmere om hvor langt man var, i forhold til Kommunens ønske om, at 
inddrage vores sommerhusområde til byzone.
Formanden oplyste, at bestyrelsen for nylig har sendt indsigelse til Kommunen og bedt om at få punktet ud 
af deres kommuneplan 2009 – 2021.

Konsekvensen og betydningen for den enkelte lodsejer fra sommerhuszone til byzone:
Udnyttelsesgraden på grundende vil stige 10 – 25 %, hvilket vil betyde tættere bebyggelse.
Ejendomskatten vil stige det dobbelte.
Områdets karakter vil være svær at fastholde.

Se i øvrigt vores målsætningsdokument, som kan ses på vores hjemmeside: www.gilbjergskoven.dk

Forslag om, at indsigelsen ikke kun skulle sendes til Kommunen, men også i kopi til Miljøministeriet, så 
Kommunen også kunne få en klarere understregning og holdning fra ministeriet.

Formanden oplevede, at der var stor interesse i at bevare vores badebro. 
Der blev taget en vejledende afstemning om, man var indstillet på at give et bidrag ud over medlemskabet 
til Grundejerforeningen, som skulle bruges til at vedligeholde evt. reparere badebroen. 
13 stemte for, og 4 stemte imod. 
Bestyrelsen tog dette til efterretning.

Niels Gade (bestyrelsen) oplyste at der i de seneste uger havde været utrolig meget generende 
helikopteraktivitet i området. 
Det skyldtes at der blev tilbudt rundflyvninger ude fra Feriecenteret. 
Der var fuld opbakning til, at bestyrelsen skulle arbejde videre med sagen, og om muligt få det bragt til 
ophør.

Der var ikke flere spørgsmål til beretningen. 

Beretningen blev godkendt.

3.             Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  

Kassereren fremlagde regnskabet med kommentarer.

Grundejerforeningen har et driftsoverskud på 7000 kr. hvilket er fint.

Reparation og vedligeholdelsen af vejene har givet underskud på 9000 kr. hvilket er blevet dækket af den 
egenkapital vi har på vejdrift. Vi imødeser at vi til næste år, vil kunne holde os indenfor rammerne for 
vejvedligeholdelse med den forhøjelse af vejbidrag, som blev vedtaget på sidste års generalforsamling.

Det har været en hjælp og lettelse, at kunne sende referater ect. ud til medlemmerne pr. mail. Som det 
fremgår er kontorartikler porto på et mindre niveau i forhold til tidligere.
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Badebroen har en egenkapital på 5000 kr. Hvorfor?
Svar: Pengene stillet som sikkerhed. Et krav fra Kystinspektoratet for at vi kunne opstille badebroen.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4.             Forslag fra bestyrelsen, herunder  
a) Bestyrelsen foreslår uændret vejbidrag for 2010 for Hulsøvej og Skovstien
b) Bestyrelsen foreslår kontingentet for 2010 forhøjes til kr. 300

ad a) Ingen kommentarer, andet end dem der er nævnt tidligere under spørgsmål til beretningen.
ad b) Kontingentforhøjelsen skyldes at vi ønsker at have penge nok til de aktiviteter vi kan imødese 

vil være det kommende år.

Forslagene blev vedtaget enstemmigt.

5.             Forslag fra medlemmerne.  
Der var ikke indkommet nogle forslag.

6.             Eventuelt.  

Skovstien er en meget populær hundeluftningsvej. Der opfordres til at dem der lufter hundene tager 
efterladenskaberne med sig i de dertil indrettede hundeposer, man kan få til samme formål. Der kunne 
også laves en opfordring på vores hjemmeside.
Der opfordres til at bestyrelsen arbejdede på at få opsat én af kommunens hundposeaffaldsholder for 
enden af Skovstien.

Dirigenten bad om ordet og takkede bestyrelsen for det flotte stykke arbejde de havde formået i årets løb. 
Bestyrelsen fik ”en hånd”!

Tilsidst fik formanden ordet og takkede dirigenten for hans indsats. 
Desuden takkede han bestyrelsesmedlemmerne et godt arbejdsår og god indsats.
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