
Grundejerforeningen St. Sjørup Strand  

 

Referat fra Generalforsamling i Hevring forsamlingshus den 23/7 2017 . 

1. Einar Andersen blev valgt som dirigent. 

2. Formandens beretning. Aage ønskede os alle tillykke med foreningens 50 års 

jubilæum, som vi fejrer med et stykke smørrebrød, en øl og en dram efter 

generalforsamlingen. I anledning af jubilæet arbejder bestyrelsen på et lille 

jubilæumsskrift som vil blive husstandsomdelt senere på sommeren. 

Vi har også  i det forløbne år samarbejdet med Norddjurs kommune som er 

vejmyndighed, vi har enkelte steder hvor der skal klippes ned af hensyn til 

oversigtsforholdene, der er stadigvæk ikke sket noget i den sag. Ligeledes har vi haft 

en del polemik om at få udbedret huller på Strandskadevej, de er nu repareret af 

Grundejerforeningen. 

Aage gav en orientering om kommunens klimatilpasningsplan som også vedrører 

vores område. Klimatilpasningsplanen kan i sin helhed ses på Norddjurs kommunes 

hjemmeside.  

Aage redegjorde for sagsforløbet i forbindelse med udstykning af grunde på 

strandengen ved Rørsangervej. Status er, at der er udtaget stævning mod Norddjurs 

kommune og den pågældende grundejer, der forventes en retslig afgørelse senere på 

sommeren. 

Norddjurs kommune og Randers kommune har i fællesskab samarbejdet om at få 

oprettet en ny naturpark, Naturpark Randers Fjord. Området er 293 kvadratkilometer. 

Området skal være til gavn for naturen og til glæde for et aktivt friluftsliv med gode 

naturoplevelser. Projektet forventes vedtaget i september/oktober i år. 

Norddjurs kommune har i år fået tildelt 11 blå flag, hvoraf det ene står ved St. Sjørup 

strand. Igen i år kan vi glæde os over at have både rent drikkevand og rent badevand. 

Ved vores årlige Pinsemøde med vejformændene drøftede vi blandt andet et forslag 

som var oppe på sidste års generalforsamling. Her blev det foreslået at 



Grundejerforeningen skulle lave en form for redskaber der kan bruges af de som 

motionerer i vores område. Da vores område er Natura 2000 og pgf.3 område, er det 

ikke tilladt at opføre noget på stranden. Et af  forslagene var om man kunne opsætte 

nogle redskaber i Paradiset,  men der var delte meninger om hvorvidt det vil blive 

brugt med den placering.  

Derudover drøftedes skiltning i området - hunde i snor fra 1/4 til 1/9- vejskilte og 

gangstiskilte. 

Der er indkøbt 18 nye gangstiskilte som vil blive opsat snarest. 

Bestyrelsen vil igen i år afholde stivandring sammen med vejformændene, det bliver 

den 25. august. 

Og for første gang i 40 år ikke et ord om Kærvejen !   Således sluttede formanden sin 

beretning. 

Bemærkninger til formandens beretning: 

Forslag om at vejskilte placeres ud for stierne således at det er lettere at orientere sig. 

Og så en bemærkning om at ting tager tid, specielt ved de offentlige myndigheder. 

I forbindelse med forslag til skiltning for både det ene og det andet svarer formanden 

at vi ikke ønsker nogen skilteskov og at Natura 2000 giver restriktioner i forhold til 

hvor de kan placeres. 

Formandens beretning vedtaget. 

3. Jonna  gennemgik det reviderede regnskab og kunne oplyse at der er 353 

medlemmer i foreningen og at vi i år har en større renteindtægt end tidligere  grundet 

lånet til Kærvejens Vejlaug.  

Der var forslag om at spare porto til udsendelsen af indkaldelse til Generalforsamling,  

der er i forvejen en indkaldelse på opkrævningen fra Betalingsservice. Jonna svarede 

at hun er helt enig, men at vi har drøftet det i bestyrelsen hvor flertallet mener at det 

bliver læst af flere når det bliver udsendt på brev. 

Der var også spørgsmål til hvorfor vi sender opkrævning via Betalingsservice, da der  

andre steder er gode erfaringer med at vedhæfte et girokort på indkaldelsen til f.eks. 

vejmøde.  



Der blev også spurgt om hvad folk gør hvis de ikke har computer,  hertil svarede 

Jonna at det naturligvis stadig kan lade sig gøre at gå i banken og få betalt et girokort. 

Årsrapporten blev godkendt. 

4. Budget orientering ved Jonna. 

5. Der var 2 indkomne forslag,  det ene fra bestyrelsen og det andet fra Knud Poulsen, 

Mågevej 28. 

Bestyrelsens forslår at ændre tidspunktet for generalforsamling fra det nuværende 3. 

kvartal til 1. eller 2. kvartal. Begrundelsen for dette er, at mange mennesker ikke er i 

sommerhus i ferieperioden men at flere er i sommerhus i forbindelse med påsken. 

Dette indebærer at regnskabsåret ændres således at det følger kalenderåret. 

Forslaget blev vedtaget med 1 stemme imod. 

Knud Poulsens forslag  går ud på at GF ansætter et par mand til at vedligeholde,  

klippe og beskære på stier og på strandengen, således at der er en fælles standard for 

området.  

Kassereren gør i den forbindelse opmærksom på, at der ikke er tvungent 

medlemsskab af foreningen og således vil ikke alle være med til at betale for dette. 

Formandens bemærkninger er at vi generelt har pæne og velholdte stier og at vi i 

bestyrelsen ikke kan gå ind for det nævnte forslag. 

Bemærkninger fra øvrige medlemmer, der var delte meninger om forslaget, både for 

og imod,  i dag er det de enkelte vejlaug som i fællesskab enes om standarden på 

stierne hvilket fungerer fint de fleste steder. Aage foreslog Knud Poulsen at 

bestyrelsen vil drøfte fremtidig klipning af stien ved stranden og  anbefalede Knud at 

trække forslaget hvad han herefter gjorde.  

6. Forslag til vedtægtstilføjelse blev vedtaget. 

7. Nini Sporleder Mågevej,  genvalgt. 

    Ny i bestyrelsen, Alfred Færch, Mågevej 26 

Som 1. suppleant blev Henny L. Rasmussen, Hejrevej 4, genvalgt. 

Som 2. suppleant blev Thomas Eriksen, Strandskadevej, genvalgt. 



8. 

Bilagskontrollant, Dorit Skytte, Mågevej, genvalgt 

Bilagskontrollantsuppleant John Sørensen, genvalgt. 

9. Der var forslag om at udsende foreningens vedtægter sammen med indkaldelsen til 

generalforsamling. 

Jonna vil fremover vedlægge vedtægterne sammen med velkomstbrev til nye 

sommerhusejere. Iøvrigt ligger vedtægterne på Grundejerforeningens hjemmeside. 

Der var en bemærkning om de dårlige oversigtsforhold når man kører fra Kærvejen 

og ud på Hevring Møllevej. Der blev foreslået at opsætte et hulspejl. Formanden  

svarede at vi tidligere har søgt kommunen om tilladelse til at opsætte spejl men at det 

blev afslået p.g.a. den hastighed der køres med på Hevring Møllevej. 

Til slut rettede Aage en tak til Svend for mange års arbejde i bestyrelsen og for hans 

gemytlige væremåde. 

 

 

 

 

---------------------------------                                        ------------------------------ 

Referent Karin Bauer                                                   Dirigent Einar Andersen 

 

 

 

 

 


