
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Veddingebo afholdt den 
11. juni 2016

1. Punkt: ”Valg af dirigent og referent”: Til dirigent blev valgt Hanna Ege (MB40). Som 
referent blev valgt Gustav Jeppesen (MB40). Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Punkt: ”Formandens beretning”: Formand Kristian Septimius (MB27) fremlagde 
beretning for denne 72. generalforsamling siden foreningens stiftelse i 1944. Se 
beretningen som særskilt vedlagt bilag. Særligt pointerede formanden følgende:
• Det har været et roligt år i foreningen uden de store aktiviteter og debatter 

blandt medlemmerne

• Året har været præget af megen træfældning, hvilket har ligget i forlængelse af 
drøftelserne på sidste års generalforsamling – men som også giver anledning til 
erindre om balancen mellem ønsket om udsigt og opretholdelse af 
Morænebakkens egenart.

• Sommerhuskloakeringen går i gang igen efter en højesteretsdom i sagen. Det er 
dog uvist, om kommunens tidligere udmeldte tidsplaner (2021-22) vil holde. 

• Det er afgørende vigtigt, at alle lodsejere hjælper til med at holde vejen og 
herunder ikke mindst at holde afvandingskanaler åbne 

Formanden supplerede med en beskrivelse af foreningens vejvandring primo 
november 2015. De blev en stor succes og gav anledning til en virkelig god dialog. 
Formanden foreslog, at vandringen gentages i år, og der var udbredt tilslutning til den 
2. lørdag i november. En endelig dato udsendes med nærværende referat. 

3. Punkt: ”Regnskab”: Foreningens kasserer Mette Søvndal (MB43) fremlagde årets 
regnskab, der udviser et pænt overskud på ca. 20 t.kr. i lighed med sidste år. Hun 
betonede, at det er vigtigt med en økonomisk buffer til vejreparationer, ekstra 
rydninger af strandengen og reparation af trappen til havet efter storme. 

Regnskabet blev godkendt. 

For at få flere til at betale til tiden blev det foreslået, at kassereren udsender en 
separat mail til alle med advisering om, at der skal betales kontingent. Bestyrelsen vil 
overveje, om der skal gøres yderligere.

4. Punkt: ”Valg af bestyrelse”:  Kasserer Mette Søvndal og medlem Jørgen Harling 
(MB23) var på valg og blev genvalgt.

Jørgen Ramstedt Jensen (MB10) blev genvalgt som suppleant.



5. Punkt:  Budget og kontingent: Kassereren fremlagde budget for 2016/17. 
Kontingentforslaget var et uændret kontingent på 750 kr. med udgangspunkt i et 
ønske om, at der sker en fortsat konsolidering af foreningens økonomi.

Budgettet og kontingentet blev vedtaget.

6. Punkt: Indkomne forslag.  

Der var ingen indkomne forslag.

7. Punkt: Evt.  

Jørgen Ramstedt Jensen havde indsendt nogle betragtninger om træfældning, 
herunder både en bekymring for omfanget af fældningerne de seneste år, og at en 
række træer er blevet topkappet, hvilket sjældent giver er smukt resultat. 

Generalforsamlingen vurderede ikke, at omfanget af topkapninger som helt store 
problem, men der var – også i forlængelse af formandens beretning – overvældende 
tilslutning til, at det er vigtigt at fastholde denne vejs særegne natur med store træer 
som landskabsmarkører. En evig balance mellem for få (villakvarter) og for mange 
træer (skov). 

Der blev artikuleret om bekymring om flagstænger, som – når de er placeret 
uhensigtsmæssigt – kan fylde meget i synsfeltet. Der var en generel stemning i 
retning af, at flagstænger som sådan er en del af kulturarv, men at man som 
flagstangsejer overvejer flagstangens æstetiske påvirkning af andre grundejere og 
overvejer nedlægning af flagstangen i vinterhalvåret, hvis den generer.

Der blev udtrykt bekymring over, at udkørslen til Strandgårdsvej er groet til. 
Bestyrelsen vil indskærpe, at servitutter skal overholdes – og formanden anmodede 
alle lodsejer om at huske på, at fældningsregler mod vejen overholdes.

Der blev drøftet naboovervågning som et præventivt middel mod tyveri. Alle blev 
opfordret til at være opmærksomme og tage kontakt, hvis der observeres noget 
mistænkeligt.

Der var enighed om, at vejen trænger til lidt ekstra kærlig hånd i år. Hullerne er blevet 
for store. 

Herefter blev generalforsamlingen opløst.


