
Grundejerforeningen Fridavej Gjerrild Nordstrand 
 

Referat af den ordinære generalforsamling den 4. juni 2016 kl. 1400 i teltet på 

vendepladsen ved Fridavej 60. 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Regnskab og kontingentfastsættelse 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 

6. Valg af en revisor og en revisorsuppleant 

7. Fastlæggelse af næste års generalforsamling 

8. Eventuelt 
 

Såvel formanden som næstformanden var blevet forhindret i at deltage, hvorfor kassereren, 

Jan Jakobsen, fungerede som formand under generalforsamlingen. 
 

Den således fg. formand, bød på bestyrelsens vegne velkommen til general- forsamlingen, 

og foreslog valg af dirigent og referent. 
 

Ad 1) Valg af dirigent 

Rolf Boe Nielsen (nr. 62) valgtes som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Niels Juul (nr. 54) valgtes som referent. 

Dirigenten konstaterede at følgende 21 huse/grunde var repræsenteret: 1, 2, 4, 10, 12, 14, 

16, 18, 34, 38, 48, 50, 52, 54, 60, 62, 68, 70, 72, 74 og 78. 
 

Ad 2) Beretning 

Den fg. formand, Jan Jakobsen, rettede indledningsvis en særlig velkomst til de nye ejere 

af Fridavej nr. 18,  Lotte og Bernt Bräuner, idet han udtrykte håbet om, at også de vil falde 

godt til på Fridavej. 

Som besluttet på sidste års generalforsamling er træerne på hjørnet af Fridavej - 

Fjeldholmvej blevet fældet (ved frivillig, gratis arbejdskraft). Desværre er aftalen om 

flisning og fjernelse af affaldstræet trukket ud, men forhåbentlig kan projektet afsluttes 

inden alt for længe. 

Vores almindelige grenffaldsordning har fungeret fint og med færre gener end hidtil pga. 

flytningen af opsamlingsstedet. 

Stamvejen er blevet støvdæmpet samt vedligeholdt med udlægning af mere grus - uden at 

blive revet op. Det er noget dyrere, men bestyrelsen mener, at vi vil få et bedre resultat ud af 

det. Begge dele vil blive fortsat næste år. 

Den store vendeplads er blevet drænet, og der er i et område blev udlagt jord, hvori der er 

blevet sået græs. Der er blevet taget hensyn til synspunkterne fra de omboende, så med dette 

resultat håber bestyrelsen, at alle kan være glade. Desværre var drænarbejdet lidt forsinket - 

og leverandøren af det stenmel, som skulle have været lagt ud for at forbinde gangstien ned 

over vendepladsen var heller ikke stabil, hvorfor den planlagte udlægning af stenmel ikke 



kunne gennemføres på arbejdsdagen. 

Men i øvrigt blev der lavet et meget fint stykke arbejde af de mange fremmødte på 

arbejdsdagen den 1. maj. Således blev både broen over åen og trappen ned til stranden 

malet, ligesom der blev klippet ind og slået græs etc. rundt i området. Dagen afsluttedes 

med grillpølser og en øl/vand og en gang nabo-genbosnak. 

Diskussionen om en telemast ser ud til at have fundet sin afslutning med at masten bliver 

rejst på campingpladsens grund (i det lille skovstykke der er mellem campingpladsen og 

bagsiden af Fjeldholm-gården). 

Hjemmesiden kører nu og vil blive forsøgt anvendt i et stadig større omfang til info m.v. Jan 

opfordrede til at man sender spændende historier fra Fridavej og/eller billeder til indsættelse 

på hjemmesiden. 

Afslutningsvis takkede Jan for det gode samarbejde i bestyrelsen i det forløbne år. 

Beretningen godkendtes. 
 

Ad 3) Regnskab og kontingentfastsættelse 

Kassereren, Jan Jakobsen, forelagde det reviderede regnskab for 2015, der udviste et resultat 

på 8.520 kroner, hvoraf der som vanligt var hensat 3.000 kroner til jubilæumsfesten i 2016. 

Regnskabet for 2015 godkendtes. 
 

Kassereren foreslog på bestyrelsens vegne uændret kontingent i 2017, d.v.s. 900 kroner pr. 

parcel, idet han bemærkede, at der fortsat måtte forventes at skulle bruges et pænt beløb til 

vedligeholdelse af vejen, herunder støvbehandlingen. Begge dele er flerårige projkter. 

Hensættelsen af 3000 kr. til den næste jubilæumsdag fortsætter. 

Bestyrelsens forslag til kontingent godkendtes. 
 

Ad 4) Indkomne forslag 

Bestyrelsen stillede følgende forslag: 

"Der opkræves gebyr/porto når der sendes kontingentopkrævning med almindelig post, kr. 

25,-.   

Rykkergebyr kontingent kr. 50,-". 

Bestyrelsens forslag godkendtes. 
 

Bestyrelsen opfordrede til at alle oplyser sin mailadresse, idet info sendes på mail. På 

forespørgsel bemærkede kassereren, at der blot mangler nogle ganske få, færre end en 

håndfuld. 
 

Ad 5) Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 

Jan Jakobsen genvalgtes, medens Søren Kastrup (nr. 74) blev valgt som nyt 

bestyrelsesmedlem. 

Som suppleanter valgtes Ole Hansen (nr. 78) og Preben Sørensen (nr. 2) 
 

Ad 6) Valg af en revisor og en revisorsuppleant 

Anneliese Kastrup (nr. 74) genvalgtes som revisor, og Tina Klausen (nr. 7) genvalgtes som 

revisorsuppleant. 
 



Ad 7) Fastlæggelse af næste års generalforsamling 

Den næste ordinære generalforsamling fastlagdes til afholdelse lørdag den 10. juni 2017. 
 

Ad 8) Eventuelt 

Der spurgtes til eventuelle regler om slåning af græsplæne, hvortil det bemærkedes, at det 

ved en generalforsamling er blevet henstillet, at der ikke bliver slået græs mellem kl. 12 og 

14. Der er tidligere blevet udsendt en skrivelse, hvori man opsamlede de beslutninger af 

ordensmæssig karakter, der er blevet vedtaget igennem årene. Regelsættet vil blive 

genudsendt eller lagt på hjemmesiden. 

Frank Nielsen og Inge Pind meddelte, at de efter mange års virke havde besluttet at stoppe 
som festudvalg. Den fg. formand takkede dem begge for deres mangeårige indsats. Der 
blev ikke ved generalforsamlingen udfundet et nyt festudvalg, men i løbet af 
jubilæumsfestaftenen løstes problemet, hvorefter festudvalget består af:  Anni Brødsgaard 
(nr. 42), Lotte Bräuner (nr. 18) og Jytte Hermansen (nr. 14). 
Et medlem rejste spørgsmålet om grene, der fra en nabogrund hænger ind over ens grund, 
hvortil der svaredes at det burde kunne løses ved almindeligt godt naboskab. 
 

Niels Juul, referent 


