
Generalforsamling grundejerforeningen St. Sjørup strand 12-06-2022 
 

 Valg af dirigent – Kalle vælges 

Indkomne forslag: 

 Fremover udsendes indkomne forslag pr mail inden mødet. 

 Grus på vejene til at fylde huller. 

Beretning:  

Solcelleværk på 134 ha er nu efter godkendelse hos miljøministeriet foreløbigt end på 64 ha. 

Kommune:  

 Cykelsti Fjellerup – Udbyhøj syds linjeføring ændres løbende pga. grundejerne. Den skal gå bag 
om Hevring og skal være ”færdig” 2023 ͦ 

 Grøft blev jævnet med oversvømmelse til følge, der er nu lagt drænrør ned og det ser ud til at 
virke. 

Projekt: 

Træer på Kærvej fældet og græsrabat etableret, der sættes møder op med vejlaug ultimo august. 

Lader til elbiler opstilles til sommer. 

Vi har 9 blå flag på Norddjurs og herunder også i St. Sjørup strand. 

Der menes at være vundet hævd på afbrænding af bål på strand lørdag efter Skt. Hans. 

Legeplads: 

Møde med kommune uden resultat, Paradis nævnes som mulig placering. 

Spørgsmål fra salen: 

 Kaj Ternevej – Dok. Efterspørges til vejformænd på Skt Hans tilladelse omkring afbrænding 
lørdag på strand. 

 Søren Højberg – Anmeldelse af afbrænding hører til hos beredskabsstyrelsen. 

 Jens-Ole – Fartbegrænsning? Fartbegrænsning sorterer under politi og ikke kommune, en 
kommune kan lave en Zone begrænsning, men at få den ned på 20 er meget tvivlsomt, da det 
ikke er trafikmæssigt begrundet. 

 Tangvej problematik med trafik til Strandvej tages op i vejlaug. 

Beretning enstemmigt vedtaget. 

Regnskab enstemmigt godkendt. 

Budget enstemmigt godkendt. 

 



Hjertestarter: 

Der er søgt hos Tryg fonden med afslag til følge. Hans-Christian Ternevej kender til ansøgninger hos 
Trygfonden, så han inviteres til næste bestyrelsesmøde, for at være behjælpelig med ny ansøgning. 
Tænkt placering kan være midt på Kærvejen. 

Kaj: T-kryds belægning overføres til vejlaug. 

Bestyrelse på valg – Fortsætter 

Suppleanter på valg – fortsætter 

Eventuelt: 

Der skal arbejdes for bedre vejbelægning på Tørslevvej 

Skal vandhuller på Kærvej laves? Der er etableret rabat og vej tilrettet efter opmåling, vand på 
vejen skader ikke Kærvejen siger entreprenør. 

Rita bliver ny kontrollant for regnskab og budget. 

 

På møde efter generalforsamling holdtes konstituering. 

Formand Åge Madsen 

Næstformand Rasmus Tolstrup 

Sekretær Svenning Bak Madsen 

Bestyrelsesmedlem Villy Møller 

Bestyrelsesmedlem Nina Sporleder 

Godtgørelse på kr 1000.- udbetales til Jan Skytte for hans arbejde med at genoprette hjemmesiden. 

Suppleanter inviteres med til næste bestyrelsesmøde. 

Næste møde er hos Rasmus på strandskadevej lørdag d. 23-07-2022 kl 14:00. 

 

 

 

 


