
Referat fra generalforsamlingen d. 28.juni 08 i grundejerforeningen Veddingebo 
 

1. Valg af dirigent og referent:  
Kim Rasmussen vælges. 
De fremmødte præsenterer sig kort. Under præsentationsrunden fortælles lidt om nogle af 
husene. Disse sjove lokale beretninger, der hører til vejens historie og områdets identitet, 
foreslås nedskrevet og lagt på hjemmesiden. Hermed er forslaget bragt videre. 
  

2. Formandens beretning:  
Kristian Septimius Krogh orienterer om, hvad der er sket siden sidste generalforsamling.  

- Først prises områdets kvaliteter og der orienteres lidt om de nye beboere, der er 
flyttet til vejen i årets løb. Velkommen til Lotte og Jørn Frederiksen i nummer 29, 
samt Dorthe og Jesper Plougmann Andersen i nummer 25. 

- Så berettes kort om den træfældning, der er sket i årets løb.  
- Vejreparationen er bragt til ende - for denne gang.  
- Gruskassen har formanden egenhændigt bragt i orden!  
- Erosionen af skrænten ved stranden samt forandringen af stranden i øvrigt, har hen 

over årets forløb været synlig og mærkbar. Naturens tale tages til efterretning. 
- Foreningen har efter en træg og trællllls proces fået en hjemmeside med adressen: 

www.veddingebo.dk   Fremover vil foreningens medlemmer så vidt det er muligt 
modtage informationer og materiale fra bestyrelsen via hjemmesiden. Der opfordres 
til at alle tjekker deres kontaktoplysninger ved at logge ind på hjemmesiden deres 
telefonnummer både som brugernavn og password. Husk dernæst at ændre 
brugernavn og password. 

- Suppleant i bestyrelsen Jørgen Ramsted flytter til Grønland. Men han følger med i 
bestyrelsens arbejde af elektronisk vej. 

- Bestyrelsens kasserer gennem de sidste 7 år Aage Hansen har meddelt, at han ønsker 
at træde ud af bestyrelsen. Dette er taget til efterretning, og Aage takkes for sit solide 
arbejde gennem årene. 

3. Regnskab:  
Aage fremlægger (for sidste gang) regnskab, og giver tallene nogle ord med på vejen. Årets 
største udgift er gået til vej reparation samt reetablering og beskyttelse af trappen til 
stranden. Foreningen kommer ud af regnskabsåret 06-07 med en sund økonomi og positiv 
balance på 94.175 kr. og 30 øre. 

4. Valg af bestyrelse: 
På valg er Aage Hansen: Foreningen vælger enstemmigt Svend Erik Bukholdt til ny 
kasserer. Han bydes hermed velkommen 

5. Valg af revisor og suppleant: 
Mette Søvndahl modtager genvalg og Jørgen Ramsted genvælges som suppleant – imens 
bestyrelsen tilrettelægger en formel udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer med 
virkning fra næste år 

6. Fremlægning af forslag fra arbejdsgruppen ”Strandeng”: 
På arbejdsgruppens vegne fremlægger Erik Poulsen et video-illustreret forslag om rydning 
af to større områder, der er ved at springe i skov, samt udtynding i bevoksningen på selve 
skrænten. De fremmødte spørger ind til forslaget. Efter uddybninger og yderligere 
information tilslutter de fremmødte sig forslaget. Det indebærer, at områdets lokale 
”trærydder” – Kim – kontaktes med henblik på en endelig aftale omkring det bud på 10.000 
kr. han har givet på opgaven. Samtidig aftales på hvilket tidspunkt rydningen bedst kan ske 
– gerne allerede til efteråret. Bestyrelsen melder ud til medlemmerne, når der er truffet en 
aftale. Så kan de medlemmer, der har behov for at lave yderligere private aftaler med Kim 
om rydning/fældning på egen grund, evt. benytte at han og hans maskiner er i området. 
 
 
 
 



 
7. Indkomne forslag: 

Der er fremkommet flere forslag:  
a) Skal trappen ved stranden og skrænten beskyttes? Punktet blev drøftet 

indgående både i forhold til æstetiske, praktiske og økonomiske aspekter. 
Det blev besluttet, at bestyrelsen indtil næste generalforsamling aktivt og 
løbende holder øje med udviklingen således, at der kan handles, hvis 
yderligere erosion / ødelæggelse, gør det påkrævet at foranstalte 
beskyttelsesforanstaltninger. Kort sagt; vi afventer og tager bestik af 
situationen. 

b) Skal kæden ned til stranden fjernes og erstattes med en låsbar stolpe i hårdt 
træ. Også dette punkt blev drøftet indgående – pro et contra. Også her kom 
debatten omkring flere aspekter: æstetiske, pragmatiske og økonomiske. 
Det blev bl.a. påpeget, at store lastbiler har vanskeligt ved at vende i 
området, og at der er stor risiko for, at træstolper hurtigt vil blive kørt i 
stykker. Til sidst stillede Kristian et kompromisforslag. Kæden fjernes, de 
nuværende jernstolper forbliver, hvor de er, mens der placeres en flyt- og 
låsbar træstolpe imellem jernstolperne. Forslaget kom til afstemning. En 
stemte imod, mens resten stemte for eller undlod at stemme. 
Kompromisforslaget blev vedtaget. 

c) Placering af jolle på stranden uden for den nuværende bådplads. Kjeld 
Almind. forhørte sig om muligheden for at få sin jolle placeret tættere på 
trappen – dvs omkring 10 meter til venstre for trappen, med henvisning til 
sin sårbare fysiske konstitution (kunstig hofte) – Kjeld vil naturligvis undgå 
sandområdet, hvor de badende oftest sidder. De forsamlede samtykkede om 
at lave en undtagelsesregel (Lex Kjeld), hvilket betyder, at jollernes 
legitime placering stadig er på området ca.100 m. fra trappen. 
Samtidig benyttede formanden punktet til at indskærpe, at ALLE joller 
påføres navn / adresse! 

d) Generel træfældning. Punktet var i år rejst af Lotte og Jørn Frederiksen, 
men er et årligt tilbagevendende punkt, der ofte deler beboerne afhængig af 
om ens grund har gode eller mindre gode udsigtsforhold. Flere i 
forsamlingen henviste til foreningens generelle etiske retningslinjer, der 
også er at læse på foreningens hjemmeside.. I øvrigt opfordredes 
medlemmerne / naboerne til at tale konstruktivt sammen om, hvad der 
måtte genere, da mange af træerne vokser år for år. Hvad der generer 
udsigten ændrer sig løbende, og hvad der forekommer rimeligt/urimeligt, 
ligger altså ikke fast. Hensynet til både udsigt og områdets naturkarakter 
må således afbalanceres. Jørn tilbyder sin assistance ved træfældning.            

8. Forslag om at hæve kontingentet til 200 kr. 
Da ingen var imod, blev punktet vedtaget uden afstemning 

9. Evt.  
Det blev foreslået, at indkaldelsen til næste års generalforsamling udformes således, at man 
aktivt tilmelder sig. Fordelen er, at bestyrelsen således på forhånd ved, hvor mange der 
kommer, og derfor kan planlægge og disponere derudfra. Herefter deltog flere fra  
forsamlingen i den fælles picnic med dejlig sammenbragt mad og drikke.  
Alle ønskes hermed en god sommer! 

NB. Der kom i øvrigt rigtig mange til arbejdsdagen på Strandengen dagen efter. Vi var 18. Det var 
dejligt og der blev ydet en fortræffelig indsats. Mange sten er blevet fjernet fra badearealet, 
”stenhøfterne” er blevet genetableret, ligesom krat og græs er blevet trimmet, bænken blevet malet 
både på stranden og på bakken ligesom ”den hemmelige bærsti” nu er genåbnet. Stor tak til alle 
fremmødte.  
 
For referat: Kim Rasmussen 
 


