
     

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand 

Referat fra generalforsamling den 27/5 2018 i Hevring forsamlingshus. 

Der var 35  stemmeberettigede fremmødt. 

1. 

Einar Andersen blev foreslået og valgt til dirigent. 

2. 

 Formanden bød velkommen og gjorde opmærksom på, at der efter generalforsamlingen 

vil være10 minutters pause hvorefter der er Generalforsamling for Vejlaug Kærvejen.  

Vi har i år prøvet at flytte generalforsamlingen fra 7. måned til 5. måned i håb om at flere 

kunne deltage. Vi havde forestillet os at afholde generalforsamling i Pinsen, hvor der 

traditionelt er mange i sommerhusene, men desværre var det ikke muligt at booke 

forsamlingshuset. Vi vil også gerne  gøre det til en tradition at vi sammen efterfølgende spiser 

et par stykker mad, så vi kan få en hyggelig snak og lære hinanden bedre at kende. 

Vi mangler vores årlige pinsemøde hvor bestyrelsen mødes med vejformændene til gensidig 

erfaringsudveksling. Årsagen til at det ikke blev afholdt i år var at det tidsmæssigt kom for 

tæt på vores generalforsamling. Vi skal finde et andet tidspunkt således at mødet også 

fremover vil være en fast del af bestyrelsens aktiviteter. 

I det forløbne år er næsten samtlige gangstiskilte blevet fornyet således at skiltene er ens i 

området. Vi overvejer stadig, om vi skal have skilte på stranden med, Hund i snor fra 1. april 

til 1. oktober, evt. med poseholder på skiltet,  i første omgang vil vi lave nye skilte til vores 

opslagstavler i området. 

Sidste år, hvor foreningen havde 50 års jubilæum, udarbejdede vi et  lille skrift, som vi har 

fået genoptrykt. Skriftet bliver lagt ud til de ejendomsmæglere, der arbejder i området og vil 

også blive sendt ud sammen med velkomstbrevet til nye medlemmer i foreningen. 

Vi vil i det kommende år se på skiltningen i hele vores område. Dette såvel regler for vigepligt 

som hastighed. Vedrørende hastighed , at få udskiftet  de nuværende 40km. skilte med evt. 

20km. skilte, som man kan se er gældende i andre sommerhusområder. Støvgenerne kan 

mærkes i sommertiden. 

Stivandring med vejformændene bliver i år den 31/8 kl. 17, hvor vi starter hos Alfred Faerch,  

Mågevej 26. Stivandringen har til formål, at vi skal se til, at vores område bliver passet, 



således  at alle kan færdes på både stier og veje. Vi har haft et tæt samarbejde med Norddjurs 

kommune som er vejmyndighed. Rent praktisk foregår det sådan, at hvis en grundejer har 

bevoksning ud over sti eller vej, skriver vi et venligt brev og beder vedkommende om at få 

forholdet  bragt i orden inden en bestemt dato. Hvis dette ikke sker, sender vi videre til 

kommunen som besigtiger,  de tilskriver husejeren med en tidsfrist og hvis dette ikke 

overholdes kan kommunen beskære og derefter sende regningen til husejeren. 

På grund af tidspres hos den ansvarlige ved kommunen er der ikke sket meget når vi har 

henvendt os, vi regner med at det nu bliver bedre, da opgaverne er kommet på andre hænder. 

Bestyrelsen vil tage en samtale med rette vedkommende efter næste stivandring. 

Vedrørende store huller i vejen på Strandskadevej, henvendte en beboer på vejen sig til 

kommunen og fik den besked at det er formanden for Grundejerforeningen der må henvende 

sig, hvis de skal reparere vejen, den er nu ordnet og fin at køre på.  

Vi har i bestyrelsen truffet beslutning om et nyt projekt. Vores sti langs med kysten er blevet 

meget hullet og ujævn, den er vanskelig at færdes på for både fodgængere, kondiløbere, 

kørestolsbrugere og folk med barnevogne. Det skal gerne være således at vi kan færdes hele 

vejen fra Paradiset til Hevring å.  

Det betyder at vi skal have en løsning på den fårefold, som er opsat for enden af Tangvej. 

Flere har klaget over den og det viser sig at der er en deklaration fra 1945 som giver vejens 

beboere ret til  ophold på dette areal uden nødvendigvis at være sammen med fårene. 

Vi håber, at vi finder en løsning med grundens ejer, uden myndighedernes indblanding. 

Myndigheden er Kystdirektoratet. 

Blå flag er traditionelt et kvalitetstegn og Norddjurs kommune er en af de kommuner som har 

flest. Blå flag bliver opsat til Grundlovsdag så må vi se om vi igen får et blåt flag på vores 

strand. Ud over en god vandkvalitet betyder Blå flag også, at der er toiletforhold, 

redningspost, telefon o.s.v. men det betyder også, at hunde ikke må færdes i Blå flag området 

heller ikke i vandet og heller ikke selvom de er i snor.  

Det betyder at nogle kommuner ikke længere ønsker  Blå flag, da mange udenlandske turister 

netop kommer fordi der er fri adgang til stranden, også med hunde. 

Sidste år fortalte jeg om Naturpark Randers Fjord, den er nu en realitet og bliver indviet i 

dag. 

Et mangeårigt samarbejde mellem Randers og Norddjurs kommuner, naturparkrådet og 

lodsejerne,- og mange frivillige har gjort det muligt. Med sine 29.250 hektar er den landets 

næststørste naturpark. Indvielsen finder sted i dag hvor det er Fjordens og kystens dag. 

Formanden takker bestyrelsen for et godt samarbejde og tak til alle for et godt samarbejde i 

året der gik. 

Kommentarer til formandens beretning. 



Viggo, Fasanvej 32: der er regler for hunde, men hvad med traktorerne ? der vil formentlig 

ikke være forsikring der dækker hvis der sker en ulykke når en traktor kører ud til Polden 

med passagerer ? Desuden mangler der et skilt ved indhegningen til fårene med tlf.nr. på 

ejeren af fårene. 

Bent Rasmussen, Sneppevej  37, gør opmærksom på at tlf. ved redningsposten ved Paradiset  

mangler. 

Kaj S. Pedersen, Rylevej, savner Pinsemødet på Fjordcentret. Mener at der er højre vigepligt i 

sommerhusområder generelt og synes i øvrigt at det er i orden med traktorer da det altid har 

været kutyme at kunne køre sin båd ud i det lave vand for at fiske. 

Susi, Sneppevej 2, der var nogen forvirring omkring fårefold, da fårefolden i Paradiset og på 

Tangvej blev blandet sammen. 

Niels, Bogfinkevej bemærker at der slået græs på Kærvejen op mod Paradiset og at det ikke 

ser godt ud, da alt afklippet ligger på vejen. 

Kirsten Andersen, Tangvej 51, gør opmærksom på at hun har givet tilladelse til at en fåreejer 

må opstille en fårefold  på hendes  jord, men gør opmærksom på at der er låger i 

indhegningen, således at det er muligt at passere i fårefolden, hun mener at mange har glæde 

af at se på dyrene. 

Svar fra formanden. 

Brug af traktor på stranden er en gammel skik og traktorføreren er naturligvis ansvarlig i.f.t. 

sikkerheden.  

Vedrørende fårefolden er det en god ide med ejerens tlf.nr. Problemet med fårefolden på 

Tangvej er, at hegnet ikke er 100m fra stranden. 

Den manglende nødtelefon ved redningsskilt nr. ? vil Grundejerforeningen tage sig af. 

Afsluttende  bemærkninger: Viggo, Fasanvej tilføjer at det ikke er fiskeri fra traktor han 

tænker på, men risikoen når der er passagerer bagpå traktoren. 

Einar Andersen, Spovevej tilføjer at traktorer naturligvis ikke må efterlades på revlen. 

3. 

Regnskabet blev gennemgået af vores kasserer Jonna Castelli. Regnskabet godkendt. 

4. 

Budget for 2018 blev ligeledes gennemgået. Der er blevet opkrævet kr. 37,50 for meget i 

kontingent for 2018 på grund af ændringen af regnskabsåret.Afstemning om tilbagebetaling 

på næste års kontingent blev at det ikke skal tilbagebetales. 

 



5. 

 Ingen indkomne forslag. 

6. 

Rasmus Tolstrup, Strandskadevej 26 blev valgt til bestyrelsen. 

Kirsten Andersen, Tangvej 51 1. suppleant 

Thomas Eriksen, Strandskadevej 55 2. suppleant, genvalgt 

7. 

Ina Andersen, Spovevej 16  Bilagskontrollant, genvalgt 

John Sørensen, Tangvej 18 Bilagskontrollant suppleant, genvalgt. 

8. 

Kaj S. Pedersen, Rylevej mener at noget af sommerhuspræget er i fare, måske fordi at der 

bliver to grupperinger på vejen, nemlig de fastboende og sommerhusfolket. Der er fordele og 

ulemper ved at folk bor fast i området, det er blandet godt i forhold til forebyggelse af indbrud 

da der er liv i området, også om vinteren.  

Flemming, Rørsangervej 14A, hvis ikke der må køre traktorer  i vandet vil handikappede være 

afskåret fra at komme til vandet. 

Sussi, Sneppevej, forespørger om vi kan bruge nogle penge på at opsætte nye bænke ved 

stranden da mange er i en dårlig stand. Svaret til Sussi er at det er de enkelte veje som ejer 

bænkene bortset  fra Tangvej hvor Norddjurs kommune i år har leveret og opstillet to 

bænkesæt. Dette foranlediget af at en beboer har henvendt sig til kommunen og bedt om det. 

Til slut takkede formanden Karin for et godt og mangeårigt arbejde som sekretær i 

bestyrelsen, hvor du ikke altid har haft de letteste opgaver, - eksempelvis "samarbejdet med 

Norddjurs kommune" . 
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