
Generalforsamling. Kongsmark Strand 2020. 
Dette år forsinket p.g.a Corona forsamlings regler. 

Der afholdes generalforsamling i Grundejerforeningen 
Kongsmark Strand d. 30. 08. 2020 kl.13.00 

på fællesarealet ved Petanque banen. 
Medbring evt. en stol 

I tilfælde af regnvejr mødes vi på Sortmejsevej 23. 

 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Formandens beretning. Bilag: Beskæring ved veje (Sl. Kommune)  
 

3. Forelæggelse af revideret regnskab. Bilag. 
 

4. Forslag fra bestyrelsen. 
1. Der er 7 grundejere, som ikke er pligtig at være medlem af grundejerforeningen. 
Heraf er der 1 grundejer, som ikke er medlem. Denne skal betale til vedligehold af 
veje med 1/46 af udgifter til vej vedligehold. Derfor kræves et særskilt revideret 
vejregnskab. Det er en ekstra udgift for foreningen. Derfor foreslår bestyrelsen, at der 
opkræves et gebyr sammen med opkrævning af beløbet til vejvedligehold. Gebyret 
kan være fx faktisk udgift til professionel revisor, eller 300 kr. som vi kræver for at 
udfylde skema til ejendomsmægler. 
 
2. Der er desværre nogen, som ikke betaler kontingent til grundejerforeningen. 
Bestyrelsens forslag er at overgive opkrævningen til inkasso, hvis der ikke er betalt, 
eller indgået skriftligt aftale, senest 14 dage efter 3. opkrævning. Grundejeren skal 
også betale for inkasso. Hvis der ikke er betalt kontingent, kan grundejer ikke deltage 
på generalforsamling, ifølge vedtægter. 
 
3. Angående hjemmeside. Bestyrelsen foreslår, at hver grundejer har sin egen 
adgangskode. Derved kan evt. negativ brug af siden spores. Det er også Josips forslag. 
 
4. Strandpibervej. Der bliver ofte kørt alt for hurtig. Det er både farligt og støver 
meget. Vi vil gerne have hastigheden sat ned. Til dette formål kan anvendes fx et 
hårdt kort bump, vejindsnævring eller forskudte beplantninger på kørebane og på 
skiftende vejside. Beplantning må aldrig blive højere, end man fra sæde i personbil 
kan se hen over beplantningen. Det er nødt til at være aftalt med kommunens 
vejafdeling. Vi er nødt til selv at betale for tiltaget og vedligehold (privat vej), men 
kun for vores del af Strandpibervej. Hvis vi skal gå videre med forslaget, henvender vi 
os til øvrige GF’er langs Strandpibervej. 
 



5. Sidste års generalforsamling foreslog, at en del af det grønne område kunne 
omlægges til vildt voksende naturområde. Det er svært at gøre p.g.a. vores egne 
vedtægter for foreningen. §3.stk 2. Enhver grundejer eller bruger har pligt til hvert år 
inden d. 15. maj og 1. august, at bringe grunden med tilhørende fortov i ren, ryddet, 
slået eller fræset stand, således at frøspredning til naboarealer begrænses mest muligt. 
I modsat fald vil dette af grundejerforeningen, ved dennes bestyrelse, blive foretaget 
for ejers eller brugers regning. – Det grønne område er ejet af GF. Kongsmark Strand, 
d.v.s., at det er privat område, som kun medlemmer af grundejerforeningen har ret og 
lov til at benytte. Derfor gælder §3 stk. 2 også dette område. 
At udlægge en del af området til andet end græs, bliver også dyrt.  
 
6. Stier på Sløruglevej højeste numre. På gamle matrikelkort er der en sti mellem nr. 
19 og 21. Denne sti er nedlagt og lagt til nr. 21.  
I stedet er der en ny sti på ca. 2 meters bredde, fra slut Sløruglevej over nr. 21’s 
grund, til hovedstien fra asfaltvejen til engene. Stien over nr. 21’s grund adskiller 
grunden nr. 22 og nr. 21. Der er hæk på begge sider af stien. Hækkene skal klippes 
således, at der altid er plads til, at 2 kørestole kan passere hinanden.  
Dette forslag stilles på foranledning af ejendomsmægler, for at sikre ny ejer af nr. 21 
mod ændring af nuværende ovenfor beskrevne stiforhold.    
 

5. Indkomne forslag fra medlemmer. 
Forslag skal være formanden i hænde senest søndag d. 16. august. (14 dage før 
generalforsamlingen) Sortmejsevej 23 eller på mail: jrgsnbk@gmail.com  
 
1. Der bør være en gage til formanden for dennes arbejde for foreningen. Jeg foreslår 
3.000 kr. pr. år, som er den højeste frie gage der kan gives. Stillet af Anders Bredahl. 
 

6. Budget 2021. Bilag. 
 

7. Valg til bestyrelsen. På valg er 
Kasserer: Anders Bredahl, modtager genvalg 
Hans Jørgen Lauersen. Modtager genvalg. 
Palle Nielsen. Modtager ikke genvalg. 
 

8. Valg af revisor – vælges på ulige år. 
 

9. Valg af suppleant / suppleanter. Der skal helst vælges flere suppleanter. 
Michael Lilja-Nielsen. Sortmejsevej 21, er suppleant. Modtager genvalg. 
 

10.  Evt.  

 

 


