
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Veddingebo afholdt den 3. juni 2017

1. Valg af dirigent og referent 

Til dirigent blev valgt Svend Erik Bukholt (MB27).  Som referent blev valgt Gustav Jeppesen (MB40). 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Alle blev bedt om at opdatere 
e-mailadresser, hjemadresser mv. på en rundsendt liste.

2. Formandens beretning 

Fungerende formand Hanna Ege (MB40) fremlagde beretning for denne 73. generalforsamling 
siden foreningens stiftelse i 1944. Særligt pointerede formanden følgende:

 En stor tak til Kristian Septimius-Krogh for at bære formandskabet igennem næsten 15 år. 
Som formand havde han held med at skabe en rigtig god stemning i foreningen og få de 
heldigvis fåtallige konflikter til at blive løst i mindelighed. Alle klappede som anerkendelse af 
hans indsats og resultater.

 I et område som vores vil der altid skulle arbejdes for en balance mellem bevoksning/træer 
og ønsker om lys og udsigt.

 Stormen Urd hård var hård ved kysten. Det kan give anledning til overvejelser om kystsikring,
herunder plantning af de hos Naturstyrelsen så forkætrede hybenroser.

 Der blev gennemført vejvandring i februar. Det er en god tradition, der er startet i de senere 
år, og bestyrelsen vil sende forslag ud til en ny dato i den kommende sæson,

 Vejen er blevet bedre efter stærkt tiltrængt reparation her i foråret, hvor de værste huller er 
fjernet.

Jørgen (MB10) bemærkede, at bænken ved havet er rådnet og trænger til udskiftning (skete to 
dage efter ifm. strandrensningen).

3. Regnskab 

Foreningens kasserer Mette Søvndal (MB43) fremlagde årets regnskab, der udviser et overskud på 
godt 12 t. kr., hvilket er lidt mindre end sidste år, men afspejler, at der i år er blevet repareret på 
vejen.  

Foreningens formue på ca. 90 t. kr. afspejler en vis økonomisk soliditet til lidt større reparationer, 
men forslår ikke til eksempelvis opgradering af vejen.

Flere større kontingentrestancer er blevet betalt i forbindelse med salg. Kassereren fremkom med 
en stærk opfordring til at betale til tiden. Der udestår to kontingentbetalinger i år.

Regnskabet blev godkendt. 



4. Budget og kontingent 

Kassereren fremlagde budget for 2017/18. 

Kontingentforslaget er 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.

5. Valg af bestyrelse og revisor  

Fungerende formand Hanna Ege (MB40) blev genvalgt uden modkandidat.

Bestyrelsen fremkom med et ønske om et ekstra medlem, hvilket generalforsamlingen tilsluttede 
sig Mogens (MB Wayne) blev valgt

Valg af revisor: Marianne (MB 10) blev valgt

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

6. Diskussion af vejens tilstand 

Hanna lagde op til, at vejens grundlæggende tilstand opretholdes – men at der er sikres en mere 
jævnlig vedligeholdelse, så det ikke løber løbsk med hullerne. Der var generel tilslutning til dette 
forslag.

Mogens (MB Wayne) foreslog udlæggelse af skærver (i den rigtige størrelse!) i depoter.

Bestyrelsen foreslog, at der oprettes et vejudvalg, hvilket generalforsamlingen tiltrådte. Karin (MB 
20), og Jørgen (MB10) meldte sig og blev valgt. Dirigenten opfordrede til, at flere melder sig.

7. Diskussion vedr. interessetilkendegivelse om tilslutning til fibernet fra Fibia

Hanna understregede, at dette er en individuel beslutning for hver enkelte grundejer, men det er 
ikke desto mindre relevant at drøfte, når mange er til stede. For jo flere der melder sig, desto 
billigere bliver det. Der er derudover sandsynligvis en ”first mover”-rabat til dem, der melder sig til 
nu.

Der bliver ikke tale om store opgravninger, der ville genere alle.

Jesper (MB29) vil gerne forhandle på vegne af dem, der er interesserede. Søren (MB11) vil gerne 
bistå.

17 tilstedeværende medlemmer gav udtryk for, at de var interesserede. Bestyrelsen går sammen 
med Jesper og Søren videre med sagen.

8. Indkomne forslag  

Mogens (MB Wayne) foreslog en bogkasse, hvor man kan stille og tage bøger. Det blev foreslået, at 
den stilles op ved bænken midtvejs på MB. Bestyrelsen står for opsætning.



9. Eventuelt  

Hanna opfordrede alle til at deltage i strandrens. Ca 20 gav udtryk for, at ville deltage.

Jørgen (MB10) foreslog, at foreningen sender Kristian S-K en gave. Det var der tilslutning til.

Nikolai (MB27) spurgte til kloakeringen, som der ikke var noget nyt om – det er næppe rykket 
nærmere.

Søren (MB11) foreslog, at vi skriver om gode håndværkere i omegnen. Det arbejder bestyrelsen 
videre med.

Herefter blev generalforsamlingen opløst.


