
Gru  ndejerforeningen

EMILSMINDE

Referat  af  ekstraordinær  Generalforsamling

Søndag,  den IO.marts  2019  kl. IO.OO

Til stede var 24 stemmeberettigede,  heraf  4 v/fuldmagt  mod 99 mulige.

Formanden,  Henrik  %rgaard,  bØd de fremmgldte  velkommen.

1.  Valg af dirigent

Bestyrelsen  foreslog  Sg)ren Stampe,  som blev valgt.

Det udsendte  advis og dagsorden  til den ekstraordinære  generalforsamling  var jfr. vedtægterne  indkaldt  ret-
tidigt  fortrinsvis  pr. mail. Ligesom den har været  at finde  på foreningens  hjemmeside.

2. Præsentation  af forslag  til ny badebro  -  teknisk  Igisning

Formanden  præsenterede  det foreslåede  indkglb af badebro  fra firma NBC Marine.

Materialet  er standard  trykimprægneret  fyrretræ  med 2 x reb som gelænder.

HBjden er 1 mtr. over daglig vande. Længden er 30 mtr.  incl. platform  med bænk. 1,6 mtr. bred.

Stellet  er stålkonstruktion,  som kan overvintre  i vandet.  Selve bropladerne  klikkes på stellet,  og bliver  som de
eneste  taget  op for vinteren.

Der er indhentet  7 års erfaring  fra lignende  bro; der er ingen storm,  som har flyttet  det i vandet  værende  stel.
Bro-pladerne  planlægges  at overvintre  i container,  hvor der er luftcirkulation.

Det oplyses  fra leverandglrens  side, at der beregnes  I time  for nedtagning  og 3 timer  for opsætning.

Blandt  spgirgsmålene  var forslag  om at dele bro med naboerne,  hvilket  bestyrelsen  ikke finder  anledning  til,

idet det må være en del af det at have en sommer-/fritidsbolig  også at have vores egen badebro  i foreningen.

Desuden har bestyrelsen  dårlige  erfaringer  med fors%  på samarbejde  med de omkringliggende  grundejer-
foreninger  i andre relationer  bl.a. omkring  dræn, vejvedligeholdelse  o.a. De er ikke videre  im(ådekommendel

Videre  blev der forespurgt  til, om bropladerne  kunne  flyde  væk ved meget  hglj vandstand.  Det anses for
usandsynligt  pba. erfaringer,  oplyst  af andre  tilsvarende  broejere.

Der var forslag  om en skridsikker  belægning  på trinene  til vandet.

3. Ikonomi  og finansieringsmodel

I f.m anskaffelse  af ny bro: Bestyrelsen  arbejdede  allerede  for 1 år tilbage  på anskaffelse  af ny bro hen ad ve-

jen. Men en pludselig  hændelse  ændrede  på disse mere langstrakte  planer, idet behovet  pludselig  kom "som

en tyv om natten".  Nemlig  ved stormen  i september  2018, som tog den gamle  med sigl

Vores hidtidige  pengeinstitut  Sydbank  har ikke ønsket  at stille den nØdvendige  kredit  til rådighed.

Ved kontakt  til Sparekassen Kronjylland  er det imidlertid  lykkedes  at opnå tilsagn  om en kassekredit  med ho-

vedstol  lydende  på kr. 120.000,-  og forventet  nedtrapning  over 4 år og til en rente  på 4,5 % p. a. af det aktuel-
le træk.

Prisoverslaget  for broen lyder  på 180.000,-  kr. inkl. moms, men foreningen  har p. t. en likvid beholdning  på
ikke under  60.000.-  kr.

Udsætning  af broen "fgirste  gang" er incl. prisen.

Det er bestyrelsens  indstilling  ikke at skaffe  finansiering  ved opkrævning  af en ekstra indbetaling  fra med-

lemmerne.  Det betyder,  at kontingentet  for  indeværende  år fastholdes  uændret  1.800,-  kr. pr. parcel  til ind-

betaling  senest pr. forfaldsdatoen  1. maj  2019.

Ekstra indbetaling  i stedet  for bankfinansiering  stgttes  ikke af bestyrelsen,  idet det i forvejen  er yderst  van-

skeligt  at få kontingentet  indbetalt  til tiden  -  den 1. maj. Der bruges allerede  alt for mange timer  med at ud-

sende rykkere  m.v.

Desuden forventes  Økonomien  godskrevet  med et belØb, der svarer  til den forventede  reduktion  i omkost-

ningerne  til opsætning,  nedtagning  og vedligeholdelse  af den gamle bro. Mindst  en halvering  af det hidtidige
belg)b på ca. 35.000  kr. pr.  år kan forventes.

Den valgte  finansieringsform  giver endvidere  foreningen  mulighed  for  at modstå  ekstraordinære  stgirre uven-

tede opgaver.

Der tegnes  ikke forsikring  for broen,  alt for omkostningstungt.
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4. Projekt  til godkendelse

Projektet  bestående  af den foreslåede  tekniske  lBsning  og det  tilhgirende  finansieringsforslag  blev  sat til af-
stemning.

16 af de fremmgidte  excl. fuldmagter  ud af 24 mulige  stemte  for  forslaget,  der  således  kunne  konstateres

vedtaget.

5. Eventuelt

Af kommentarer  under  dette  punkt  blev  der bl.a. givet  udtryk  for  en efter  indlægsholderens  mening  håblgis

adgang  til stranden  - trappen  slingrer.  Og så er vores  veje  dårlige.  Det blev  foreslået,  at der anvendes  flere
midler  på vejvedligeholdelse.

Formanden  konstaterede,  at trappen  til stranden  er fuldt  stabil  og trafiksikker.  Og klinten  har nu engang  den

hBjde,  den har.

Formanden  redegjorde  endvidere  for  bestyrelsens  holdning  til vedligeholdelse  af vejene,  at hullerne  til en vis

grad er en fordel,  idet  de er stærkt  medvirkende  til at holde  farten  nede.  Dette  gælder  både  for  kgirende  fra

vores  egen og fra nabogrundejerforeningerne.  Af betydning  ikke mindst  fordi  en af de 3 foreninger,  der be-

nytter  sig af Valhallavej,  har afslået  at ville  indgå  i et samarbejde  omkring  vedligeholdelse  af vejene.

Bestyrelsen  s(»rger for  den sædvanlige  vejvedligeholdelse  til god standard  i perioden  april  -  oktober  med op-

retning,  påfglring  af salt m.v. Nuværende  "saltlglsning"  fortsætter  uændret,  trods  for%g  med andre  materia-

ler, som dog  ikke anses for  en bedre  Ig)sning.

Det blev  pointeret,  at vigepligten  skal overholdes  i områdeti

Formanden  sluttede  mg)det med  tak  for  en myndig  ledelse  til dirigenten  og til medlemmerne  for  tilslutning  til

forslaget  og de gode  indlæg,  som medvirkede  til forslagets  vedtagelse.  Tak for  et stort  og aktivt  fremmBde  og
til Rie og Niels Kæmpe  for  husly  -  som derved  har sparet  foreningen  for  en udgift.

Den l4  , marts 2019

Dirigent

Sgren Stampe

120319/1j
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