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Grundejerforeningen 

EMILSMINDE 
 

  Referat af ordinær Generalforsamling 
Søndag, den 28. juni 2015 på Skipperkroen i Mullerup 

 
Til stede var 14 stemmeberettigede, heraf 2 v/fuldmagter. 
 
Formanden, Henrik Nørgaard, bød velkommen til de fremmødte.  
 

1. Valg af dirigent  
Bestyrelsen foreslog Flemming R. Rasmussen, som blev valgt. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, jfr. den udsendte dagsorden med bilag 
i henhold til vedtægterne. 
Dog blev det nævnt, at et enkelt medlem ikke havde modtaget dagsordenen, som var fremsendt med almin-
deligt brev. Må skyldes postvæsenet. 

 
2. Bestyrelsens beretning 

Formanden fremlagde på bestyrelsens vegne en fyldestgørende beretning, som blev debatteret.  
Herunder blev nævnt, at trappen til stranden, som er tinglyst og godkendt af Skov- & Naturstyrelsen, var ble-
vet yderligere stabiliseret med wirer ud fra midten.  
Deklarationerne for området vedr. beplantning blev vendt.  
Beretningen blev godkendt, udsendes som bilag til referatet. 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for perioden 01.04.2014 - 31.03.2015 samt Budget 2015/2016 
– begge til godkendelse 
Regnskab 2014/15 

 Kassereren gennemgik regnskabet, der var udsendt på forhånd.  
Manglende indbetaling af kontingenter udgjorde ca. 10 parceller. Rykkere var fremsendt.  

 Der konstateredes stigende omkostninger til især brønde/dræn og vedligeholdelse af broen, som efterhån-
den er aldrende. 

 Konteringen vil blive detaljeret fremover og fremgå tydeligere i næste års regnskab, specielt for de store po-
ster ”brønde/dræn”, ”bro/opsætning”, ”bro/nedtagning”, ”bro/vedligeholdelse”, ”veje” og ”græs”. 
Regnskabet blev godkendt. 

  
 Budget 2015/16 

Kassereren gennemgik budgetforslaget, der ligeledes var udsendt på forhånd. 
Budget til dræn/rørledninger blev særskilt drøftet:  
Jfr. Hededanmark så er de gamle rør meget snævre, hvilket er medvirkende til, at de nemt tilstoppes. Og fordi 
der er kraftig beplantning visse steder, vokser rødderne ind i rørene. Det er ikke nok blot at nedskære be-
plantningen, det ”forsvinder” rødderne ikke af. Beplantningen skal HELT væk! Alles opmærksomhed bør ret-
tes mod denne problematik.  
 

 Niels Kæmpe redegjorde generelt for de mange udfordringer, som vi, i en nu større forening, står overfor 
hvad angår brønde, dræn m.v. Projektet med ny drænledning i Longvejen med tilslutning til brønd på Loke-
svej - som skulle anlægges ved kommunens mellemkomst - er endnu ikke kommet videre. Vi forholder os af-
ventende, også vedrørende den påregnede tilslutning til vores dræn med forløb helt ned til stranden. 
Mange synspunkter, såvel historiske som nye, blev fremsat. 
Der blev fremsat forslag om kontingentindbetaling ved girokort pga. høje gebyrer i banken, hvis man ikke rå-
der over netbank-forbindelse – forslaget drøftes i den nye bestyrelse. 
Budgettet blev godkendt. 
  

4.  Behandling af indkomne forslag. 
 Nuværende kontingentniveau modsvarer ikke behovet fra de mange opgaver, som enten er aktuelle til udfø-

relse eller må forventes at komme til.  
Bestyrelsen fremlagde derfor forslag om forhøjelse af kontingentet til samlet kr. 1.500, gældende for regn-
skabsåret 2016/17. Til støtte for drøftelsen forelå ligeledes udsendt budgetskitse for 2016/17.  
Efter debat godkendte forsamlingen forslaget, dog med den tilføjelse, at ordinært kontingent vil udgøre kr. 
1.200, mens kr. 300 pr. parcel afsættes i en særskilt investeringspulje.  


