
Grundejerforeningen Fridavej Gjerrild Nordstrand 
 

Referat af den ordinære generalforsamling den 10. juni 2017  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 et bestyrelsesmedlem og to suppleanter 

6. Valg af en revisor og en revisorsuppleant 

7. Fastlæggelse af næste års generalforsamling 

8. Eventuelt 
 

Formanden, Asger Wendel Eriksen, bød velkommen til denne ordinære generalforsamling 
og foreslog Niels Juul som referent. 
 

Ad 1) Valg af dirigent 

Niels Juul (nr. 54), der valgtes som dirigent (og referent), konstaterede, at generalfor-

samlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

Dirigenten konstaterede, at følgende 17 huse/grunde var repræsenteret: 1, 4, 7, 14, 16, 18, 

28, 32, 34, 42, 44, 50, 52, 54, 70, 72 og 74. 
 

Ad 2) Beretning 

Formanden bemærkede indledningsvis, at når man går rundt på Fridavej ser man et område, 

som det virker til, at folk holder af. Hele området er er pænt og vedligeholdt, og der er en 

god stemning og en god og positiv tone blandt beboerne. Det drejer sig ikke kun om at have 

et sommerhus her, men også om følelsen af tryghed og velvære og respekt for hinanden. Det 

er foreningens opgave at passe på og værne om disse værdier. 

 

Sagen om placeringen af en mobilmast endte med, at den blev opsat inde på 

campingpladsens grund, men uden at vi har fået bedre mobildækning af den grund, da 

parterne ikke kan blive enige om vilkårene. Der er orienteret herom i en meddelelse, der af 

foreningen blev udsendt pr. mail, hvortil formanden henviste for mere detaljeret oplysning. 

 

Arbejdsdagen blev afholdt den 6. maj med ca. 20 deltagere, hvilket igen var et bevis på, at 

vi vil værne og passe Fridavej. Bl.a. blev der udlagt ekstra grus på vendepladserne ind mod 

campingpladsen, hvilket var en synlig forbedring og forskønnelse. 

Bestyrelsen havde forud for arbejdsdagen investeret i en buskrydder, så vi ikke længere skal 

låne os frem. Buskrydderen opbevares hos Ole Pind i nr. 1 og vil kunne lånes. 

 

Grenaffaldsordningen fungerer helt efter hensigten, og foreningens hjemmeside er blevet 

bedre. 

 

Formanden udtrykte afslutningsvis en tak for indsatsen til bestyrelsen, revisoren – og 

“vejformand” Ole Pind.   

  

Beretningen godkendtes. 



 
 
 

Ad 3) Regnskab og kontingentfastsættelse 

Kassereren, Jan Jakobsen, forelagde det reviderede regnskab for 2016, der udviste et 

underskud på 25.327 kroner, hvortil han bemærkede, at de 19.000 kroner af underskuddet 

stammede fra den dræning m.v., der blev gennemført af den store vendeplads, så vi har fået 

noget for pengene. Vendepladsen nu er farbar og opkøres ikke selv i våde perioder. En 

anden medvirkende årsag til underskuddet var afholdelsen af jubilæumsfesten, som der var 

sparet op til. 

Regnskabet for 2016 godkendtes. 
 

Kassereren foreslog på bestyrelsens vegne uændret kontingent i 2018, d.v.s. 900 kroner pr. 

parcel. Hensættelsen af 3000 kr. til den næste jubilæumsdag fortsætter. På forespørgsel 

oplyste kassereren, at han skønnede, at foreningen vil få et overskud på 3-5000 kroner i 

indeværende år, hvorfor der ikke er behov for en kontingentforhøjelse på trods af det 

betydelige underskud i 2016. 

Bestyrelsens forslag til kontingent godkendtes. 
 

Ad 4) Indkomne forslag 

Bernt Bräuner (nr. 18) foreslog, at der rettes henvendelse til renovationsselskabet om, at 
man undlader at lægge tomme skraldespande ned, da dette signalerer et tomt hus og 
derfor kan virke indbydende for indbrudstyve. Efter debat, hvorunder det bl.a. 
bemærkedes, at dette spørgsmål er indeholdt i de retningslinier, der er udgivet af 
Trygfonden, blev forslaget vedtaget. 
 
Der var fra ejeren af nr. 76 indsendt et forslag om, at der opsættes et bord-bænksæt neden 

for trappen til stranden, mere præcist der, hvor der i årevis har ligget en “katamaran”, som 

nu er blevet fjernet. Forslaget debatteredes, hvorefter  det konkluderedes, at bestyrelsen 

arbejder videre med forslaget med bemyndigelse til evt. at træffe afgørelse om det. 
 

Ad 5) Valg af et bestyrelsesmedlem og to suppleanter 

Asger Wendel Eriksen (nr. 32) genvalgtes som bestyrelsesmedlem. 

Preben Sørensen (nr. 2) genvalgtes medens Erik Brødsgaard (nr. 42) blev valgt som ny 

suppleant til bestyrelsen. 

 

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 2. juni 2018. 
 

Ad 8) Eventuelt 

På forespørgsel bekræftedes det, at en revideret beboerliste bliver sendt ud inden længe. 
Det bemærkedes hertil, at der var nogle fejl I listen, hvortil kassereren replicerede, at alle 
fejl bliver rettet – hvis rettelsen fremsendes. 
 



Kassereren bad om, at eventuelle ændringer af mailadresser m.v. bliver meddelt til 
foreningen, da det er en forudsætning for at fx indkaldelser når frem til medlemmerne. 
 
På forespørgsel bekræftedes det, at foreningens vedtægter vil blive lagt ud på 
hjemmesiden. 
 
På forspørgsel oplystes det, at der ikke bliver gjort mere ved området over for nr. 2. Der 
blev ryddet noget op på området ved arbejdsdagen. Herefter vil det gro til af sig selv. 
Området er ikke en selvstændig grund, men en del af det samlede areal over til 
campingladsen. Området ejes af kommunen. 
Det bemærkedes afslutningsvis, at området ikke er en losseplads, og at man derfor bør 
undlade at smide have- og andet affald på det. 
 
På vegne af festudvalget henstilledes det, at man næste år overholder tilmeldingsfristen til 
sommerfesten - selvom den er en måned, hvilket er nødvendigt af hensyn til det, der 
allerede nu planlægges. 
 
Niels Juul, referent 


