
Referat af ordinær generalforsamling
i Ajstrup Strand og Norsminde grundejerforening

Fredag den 8. juni2018, 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 tilformanden Leif-Henning Jensen

3. Bes§relsens/ fgrmandens beretning v. Leif-Henning Jensen - Godkendt.
Se beretningen på www. ajstrupstrand. dk

Der blev spurgt ind til p§ekterne badebro og stisystemer - hvad går de ud på, hvor kan man se
disse og bliver der en drøftelse?
Bestyrelsen udarbejdede drsse iefteråret 2017 og viloffentliggøre 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 stårfor 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 Ran kontakteg rUef efterladte effeffier
ellers kan foruentes, at blive fjemet. Ejere har selv mulighed for at fjeme 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
pincipielt er udenfor vores foreningsområde, der har etableret sig. Hvis vinterbadeklubben har
tænkt sig en placeing i offentligt område vil det blive en sag mellem denne forening og de
offentl ige myndig heder.

Vejudvalgets beretning v. Jøm Stæhr- Godkendt med applaus uden yderligere spørgsmå|.
Se b e retn in ge n p å www. aj stru pstrand. d k

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!

Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening
Hjemmeside; wwrv.arstruostrano.ox

e-meil: ajstrupstrand@gmail.com


