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Referat af ordinær generalforsamling 
i Ajstrup Strand og Norsminde grundejerforening 

Fredag den 8. juni 2018, kl. 19.00 (spisning kl. 18.15), Norsminde kro, Gl. Krovej 2, 8300 Odder 

 
Dagsorden iht. vedtægterne  
1. Velkomst ved formanden  

 

2. Valg af dirigent. Erich Mohr, blev foreslået og valgt med applaus.  
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gik dermed over til 3. punkt 
på dagsordenen og gav ordet til formanden Leif-Henning Jensen 

 

3. Bestyrelsens/ formandens beretning v. Leif-Henning Jensen – Godkendt. 

Se beretningen på www.ajstrupstrand.dk  
 

Der blev spurgt ind til projekterne badebro og stisystemer – hvad går de ud på, hvor kan man se 
disse og bliver der en drøftelse? 

Bestyrelsen udarbejdede disse i efteråret 2017 og vil offentliggøre disse på hjemmesiden. 

Der blev spurgt ind til de private fællesveje – mht. hastighed. 

Bestyrelsen arbejder på en helhedsplan over de 7,6 km private fællesveje – for at minimere 
hastigheden, hvilket vil sige mindre støj og støv. 

  

Strandudvalgets beretning v. Sven Thomsen – Godkendt. 

Se beretningen på www.ajstrupstrand.dk  
 

Der blev spurgt ind til det omlagte højvandslukke – det virker tilsyneladende ikke efter hensigten, 
det sander til og udløbet flytter sig, kommer der en bro? 

Bestyrelsen kunne oplyse, at der kommer ikke nogen bro og opfordrede til at lade gode råd gå 
videre til kommunen, som står for omlægningen af udløbet. 

Der blev spurgt ind til de udrangerede effekter på stranden – hvad bliver fjernet? 

Bestyrelsen opfordrer ejere til at sætte navn på, så man kan kontaktes, idet efterladte effekter 
ellers kan forventes, at blive fjernet. Ejere har selv mulighed for at fjerne sine egne effekter. 

Der blev spurgt ind til hvilke planer og i hvilket omfang den nystartede vinterbadeklub har tænkt sig 
etablering og i givet fald hvor? 

Bestyrelsen vil holde sig orienteret, hvis det er muligt, idet det er en selvstændig forening, der 
principielt er udenfor vores foreningsområde, der har etableret sig. Hvis vinterbadeklubben har 
tænkt sig en placering i offentligt område vil det blive en sag mellem denne forening og de 
offentlige myndigheder. 

 

Vejudvalgets beretning v. Jørn Stæhr – Godkendt med applaus uden yderligere spørgsmål. 

Se beretningen på www.ajstrupstrand.dk  
 

4. Regnskab 2017, budget 2019 v. kasserer Arne Skjærris – Godkendt. 

En grundejer opfordrede til, at alle grundejere tilmelder sig Aura-strøm – hvis alle gør det, kan 
regnskabet måske vendes til et plus i stedet for at gå i minus! 

http://www.ajstrupstrand.dk/
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Der blev opfordret til at søge midler til vinterbadebro i samme kvalitet som ved Bellehage – så kan 
der måske søges midler hos Nordeas Kyst-pulje fond. De hensatte 40.000 kr., samt de 40.000 kr. i 
det kommende budget, dvs. i alt 80.000 kr., er ikke nok til en bro i en sådan kvalitet. 

Bestyrelsen kunne oplyse, at pengene foreløbig er afsat i 2017 regnskabet og i 2019 budgettet, 
men der søges også midler fra fonde, ligesom bestyrelsen vil holde sig orienteret om 
vinterbadeklubbens planer. Bestyrelsen tager opfordringerne til efterretning. 

 

5. Behandling af indkomne forslag fremlæggelse v/ Henrik Isaksen 

Forslaget om afsætning af tilstrækkelige midler til erstatning af træbro til en stålbro var indsendt 
rettidigt, men ved en procedurefejl blev forslaget ikke udsendt sammen med indkaldelsen. 
Forslaget blev eftersendt kort før generalforsamlingen. 

Debatten om vinterbadebro eller ej blussede op igen, herunder - i hvilken kvalitet, højde og 
udformning, i samarbejde med den nye vinterbadeklub eller ej, tidligere løfter om finansiering af en 
ny bro fra kommunens embedsmænd, samt om midlerne skal komme fra egen kasse eller fonde. 

Forslagsstiller stillede sig tilfreds med bestyrelsens hensættelse af midler og arbejde på søgning af 
tilskud fra fonde til en bro af tilsvarende kvalitet, som de øvrige på stranden, og at den var 
dobbeltsikret til at kunne stå hele året. Trædelen forventes dog at skulle løftes af forud for 
stormvarsel.  

Generalforsamlingen havde indirekte godkendt forslaget ved godkendelse af regnskab og budget 
under punkt 4. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: 

- Jørn Stæhr, genvalgt  

- Sven Thomsen, genvalgt  

- Thomas Hollitsch, udtræder af bestyrelsen 

- Freja Laustsen, foreslået og nyvalgt til bestyrelsen  

 

7. Valg af suppleant  

- Ejner Damsgaard, foreslået og valgt til 1. suppleant  

 

8. Valg af revisor  

- Willy Mulvad, genvalgt 

 

9. Valg af revisorsuppleant  

-  Tove Pedersen, foreslået og valgt  

 
10. Eventuelt.  
Der blev informeret om, at nogle beboere havde fået kommunen i tale om højtvandslukke, idet der 
stadig er problemer i de lavt liggende områder, når det regner meget. Bestyrelsen opfordrer de 
beboere, der måtte have problemer til at kontakte kommunen. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 21:15. Der deltog 170, heraf 110 grundejere. 
 
Dirigent 
 
 
 
Erich Mohr 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdt den nyvalgte bestyrelse et konstituerende møde,  
hvor alle bestyrelsens medlemmer deltog, inkl. suppleanter.  
 
1. Leif-Henning Jensen blev valgt som formand for bestyrelsen og som web-master.  

2. Sven Thomsen blev valgt som næstformand samt formand for strandudvalget. 

3. Jørn Stæhr blev valgt som formand for vejudvalget. 

4. Arne Skjærris blev valgt som kasserer, medlem af vejudvalget og til repræsentant i Fællesrådet.  

5. Freja Laustsen blev valgt som sekretær og til repræsentant. i Krydsfelt-Norsminde.  

6. Ejner Damsgaard blev valgt som medlem af strandudvalget. 

7. Bente Moesgaard blev valgt som medlem af strandudvalget. 
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