
Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Stibjerg 
Afholdt 5.7.20 hos Aase og Johnny, Vinkelager 13 

 
             11 matrikler var repræsenteret. 
 

1. Carsten Johansen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var 
rettidigt indvarslet. 

2. Formandens årsberetning: 
Grundet manglende interesse for deltagelse i bestyrelsen ved den ordinære 
generalforsamling sidste år , blev der d. 15.9.19  valgt ny bestyrelse ved ekstraordinær 
generalforsamling. 
Der var et ønske fra de fremmødte om, at vi i Stibjerg fortsat skulle have en 
grundejerforening. Grundejerforeningen har både et praktisk og et socialt formål. 
Grundejerforeningen er et fælles organ for fællesarrangementer, lokale regler og 
pasning af fælles veje, stier og områder.  Derudover er grundejerforeningen et naturligt 
talerør for grundejerne over for kommunen og andre. 
 
Der arbejdedes på opsætning af orienteringsspejle på Stibjergvej ved Vinkelager og 
Tværager. Kommunen oplyser, at der kan opnås tilladelse til det, men det er uklart, 
hvem, der skal betale. Projektet starter, når kloakeringsarbejdet er afsluttet. Dette er 
imidlertid forsinket og forventes først afsluttet december 2020. 
 
I efteråret rykkede bestyrelsen restanterne for kontingentbetaling. Det hjalp lidt, men 
der er stadig mange, der ikke har betalt. 
 
Traditionen tro blev der i år holdt bålfest på stranden ved Tværager.  Den tilhørende 
arbejdsdag med reparation af vejene, blev pga. kloakarbejdet aflyst. 
 
Tak til den siddende bestyrelse for deres arbejde og medvirken til, at vi stadig har 
vores grundejerforening. 
 
Vi holdt et minuts stilhed for at mindes Lars Nilsson og Birgit Hansen, som vi desværre 
mistede her i forsommeren. 
 
 

3. Aase Ravn forelagde regnskabet, der var godkendt af revisoren.  Det blev godkendt af 
generalforsamlingen. 
 

4. Bestyrelsens forslag om at bibeholde kontingentet på kr. 300,- blev vedtaget. P.t. er der 
16 restanter. De fleste er gengangere, der skylder for flere år, trods adskillige rykkere 
og påmindelser. 

  
5. Valg til bestyrelsen: 

Formand: Jégwan Kaaber 
Kasserer: Aase Ravn 
Medlemmer: 
Elna Nielsen, Stig Bisgaard, Bente Larsen 



1. suppleant: Lisbeth Jensen 
2. suppleant: Willy Dockweiler 
revisor: Steen Møller Jørgensen 
revisorsuppleant: Susanne Dreyer Hansen 
 

6. Lisbeth Jensens forslag om etablering af bredbånd blev diskuteret, og vi går videre med 
det i bestyrelsen, som søger om tilskud fra Bredbåndspuljen. 
 
Christina Grauengaards spørgsmål, om det er tilladt at sætte hegn i skel, kan besvares 
ved at nærlæse den individuelle servitut for matriklen.  
 

7. Evt.  
Bruger vi hjemmesiden? Lisbeth Jensen vil gerne administrere den og prøve at få den 
op at køre. Den kan bruges til bl.a. vedtægter, navne og adresser på grundejerne (hvis  
vi tillader det), velkomstbrev og diverse praktiske oplysninger. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
På bestyrelsens vegne, 
Bente Larsen 
 
  
 
 
 
 
 
 


