
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stibjerg 
2.6.2019 

 
Afholdt hos Bodil og Lars Nilsson, Vinkelager 15 

 
Der var 14 matrikler repræsenteret af 21 personer. 
 

1. Lars Nilsson blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. 
Christian Skjoldborg og Marianne Nowak blev valgt som stemmetællere. 

 
2. Christina Grauengaard, formand, berettede om diverse udfordringer vi som bestyrelse 

havde haft med banken. Der har været meget arbejde med bl.a. at gøre os 
underskriftsberettigede, og alligevel er det lykkedes banken at sende vigtige beskeder til 
den gamle bestyrelses e-Boks, hvilket vi længe var uvidende om.  
 
Christina gennemgik de vedtægtsændringer, vi ønsker, men forslagene til disse kan ikke 
vedtages, da vi var for få stemmeberettigede her på generalforsamlingen. Derfor indkalder 
vi til  

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
d. 22.8.2019 kl. 14.00 

 
Da interessen for at være formand eller kasserer er ikke-eksisterende, har vi talt om 
mulighederne for at nedlægge Grundejerforeningen. Det er vigtigt, at alle møder op. 
 
Dagsorden følger. 
 
Sankthans: 
Lørdag d. 22.6. afholder vi den sædvanlige arbejdsdag med at reparere vej og 
strandrensning. Vi håber på, at Svend Rasmussen vil sørge for grus og fordele det i området, 
hvor der er brug for det. 
  
Vi havde planlagt fællesspisning om aftenen, men da interessen var meget lille, nøjes vi med 
at samles om bålet kl. 21 til sang, hygge og en øl, vand, vin og snacks. 
Husk at lægge jeres grenaffald på stranden for enden af Tværager. 
 
Apropos bål, vedhæfter vi en skrivelse om Afbrændingsregler og information om, hvordan 
man bestiller afhentning af haveaffald. Flere har følt sig generet af røg fra bål. Citat fra 
reglementet: 
 

Der må i sommerhusområder 
IKKE 

afbrændes haveaffald på noget tidspunkt af året.    
 

3. Regnskab: 
Aase Ravn gennemgik regnskabet, som blev godkendt. Der er desværre alt for mange, der 
ikke har betalt kontingent trods adskillige ”rykkere”. Christian Skjoldborg foreslog, at der 
udsendes en liste over restanter. 
 

4. Ingen indkomne forslag fra medlemmer. 



 
5. Det blev vedtaget, at kontingentet forbliver uændret, altså kr. 300,-  

 
Betalingsfrist meddeles efter den ekstraordinære generalforsamling. 

 
6. Valg til bestyrelsen 

 
Grundet førnævnte problemer med at hyre folk til bestyrelsen, vil der indtil 22.8.19 være en 
foreløbig bestyrelse bestående af  
Christina Grauengaard, Aase Ravn, Keld Rasmussen og Bente Larsen 
 
Plus alle nuværende suppleanter. 
 
Evt.  
Christian Skjoldborg kontakter Jens Bruun ang. fraskrivning af tegningsrettigheder til e-
Boks. 
 
Mht. evt. opløsning af foreningen tilbød Lars Nilsson at lægge ud for en advokat, der skal 
undersøge servitutterne. Er der servitutter på den enkelte parcel, og SKAL man  være 
medlem af foreningen? Ole Damsgaard, Vinkelager 17, tilbød at hjælpe. 
 
Og et nødråb til os alle: Beskær, klip ind, klip ned, så alle trafikanter, både hårde og bløde får 
frit udsyn. Ud mod vejene skal der være plads til fodgængere, så de kan gå i sikkerhed. 
 
Og til jer, der kører alt for hurtigt:  

SÆT FARTEN NED 
 
Pbv. 
Bente Larsen 


