
Generalforsamling den 9 juni 2019 i Hevring forsamlingshus.

Formanden bød på bestyrelsens vegne velkommen og glædede sig over de 
mange fremmødte. 

Oplyste videre, at  vi umiddelbart efter grundejerforeningens 
generalforsamling holder 10 min pause, - hvorefter vi holder 
generalforsamling i Kærvejens vejlaug.

Udbad sig herefter forslag til en dirigent, - og meddelte at han på 
bestyrelsens vegne anbefalede at vælge vor rutinerede dirigent Einer 
Andersen, - hørte herefter om der var andre forslag ? Da det ikke var 
tilfældet var Einer Andersen valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og 
dermed beslutningsdygtig.

Oplæste herefter den udsendte dagsorden som var som følger:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Den reviderede årsrapport

4. Budget for det kommende år

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

     På valg er :  Alfred Færch  ( ønsker ikke genvalg).

                           Nini Sporleder

      Valg af to bestyrelsessuppleanter:

                            Kirsten Andersen   1 suppleant

                            Thomas Eriksen      2 suppleant



7. Valg af bilagskontrollant ( revisor ).

     På valg er :    Dorit Skytte

     Valg af bilagskontrollant suppleant:

     På valg er :     John Sørensen

8. Evt.

Dagsordenen godkendtes.

Ad2. Dirigenten gav herefter ordet til formanden, - som aflagde følgende 
beretning:

 Hvis vi er enige om at vi er flere i dag grundet pinsen, så ved jeg  på trods 
heraf at Ternevej lige præcist nu, på deres vej, holder generalforsamling så 
de mangler her.

 Jeg er  af den opfattelse at vi fortsat skal have tættest muligt samarbejde 
med alle i området , - så hvis vi skal fastholde denne dag, - er vigtigt for os 
at flest muligt kan deltage. 

Jeg tror vi alle har brug for hinanden,- i et tæt samarbejde, - om hvad der 
rør sig, -  så  det må vi løse.

Ellers vil jeg sige at vort samarbejde med bylauget fortsat udvikler sig 
positivt. 

Lige præcist fra i dag og en uge frem afholder vi en kunstuge.

Et - eu støttet projekt, - som i samarbejde med Regionen og Kommunen 
hvert år udvælger landsbyer og prøver  at gøre noget særligt der, - og i år 
har de via Viborg kunsthal, - peget på os.

Viborg kunsthal har så i samarbejde med vore to lokale beboerforeninger 
St. Sjørup bylaug og St. Sjørup strands Grundejerforening arrangeret en 



sammenkomst mellem 4 kunstnere og beboerne i vort område.

Her vil de 4 kunstnere i løbet af ugen skabe 3 kunstværker.

Jeg har sæde i den styregruppe, som med den lokale smed Klaus Mørch 
som formand, har stået for forberedelserne af de praktiske ting for denne 
kunstuge, og som jeg håber i vil bakke op om.

Rikuo Ueda, - japansk kunstner som arbejder med tegninger og skitser ved 
hjælp af vinden. ( formanden orienterede generalforsamlingen).

Marie Louise Vittrup, - dansk kunstner fra københavn, som arbejder med 
billeder og film. Hos os bliver det film, - måske om os eller vort 
lokalområde. Her kan der blive brug for optrædende /medvirkende.

Filmen får præmiere lørdag den 15/ 6 , i byens store telt.

Bertine Boch og Bert Meinen, - et Hollandsk kunstnerpar, som arbejder 
med træ og skulpturer i store størrelser.

Hos os bliver det en skulptur i ca. 3 x 3 meter tømmer med en illustration.

Vi forestiller os en slags byport . Måske kan vi lave 3 så der kan være een 
ved hver indkørsel til byen.

I dag kl. 16,30 vil der blive afholdt en slags borgermøde i fælleshuset i St. 
Sjørup hvor vi  alle er velkomne og hvor vi får projekterne præsenteret, - og 
hvor vi kan tilmelde sig som frivillig hjælpere til projekterne.

Alle er velkomne til at deltage i fællesspisningen, såvel i dag som ugen 
igennem er fra kl. 18,00 til en pris af kr. 50, + drikkevarer. 

Ønsker nogle at deltage dag kan i tilmelde sig hos mig, så kan det lade sig 
gøre, - ellers vil tilmeldingen i ugen til spisning skulle ske til Martha 
40829857 eller Margit 20125203 , samme dag kl. 9,00.

Som afslutning på ugen vil der blive fernisering lørdag den 15 / 6  kl. 15,00 
med et lille glas, - alle er velkomne.



Derudover vil der, med tilmelding, være fællesspisning og fælleshygge fra 
kl. 18,00  i byens store telt, ligesom vi taler om at vise den film som optages 
i ugens løb. Teltet vil i løbet af ugen blive opstillet for enden af Tangvej.

Det er styregruppens håb at mange, i ugens løb vil bakke op om dette 
kunstprojekt, - da det forhåbentlig vil medvirke til et tættere samarbejde og 
kendskab/ venskab mellem by og sommerhusområde.  

På vor generalforsamling sidste år talte vi noget om skiltning, vi har 
naturligvis set generelt på det, - og har bestilt tre oversigtstavler, - så når 
man kommer til vort smukke område bliver der i begge ender, og på midten 
af Kærvejen opsat sådan en tavle med en lille prik med "her står du" så vil 
alle kunne finde rundt.

Der er derudover kommet forslag til vor GF om at få udskiftet nogle af vore 
vejskilte, som vi i bestyrelsen ser meget positivt på. Vi mener simpelthen at 
tidspunktet er kommet hvor vi skal udskifte de vejskilte som er blevet lidt 
vejrbidt.  Det ser vi på, - vi er allerede ved at indhente priser på sådanne 
vejskilte.

Jeg har taget laminerede "hunde i snor" skilte med til jeres opslagskasser på 
vejene, - så der stadig er focus på dette, - i kan afhente dem her ved 
bordet.

Sidst drøftede vi også stien langs vandet og var enige om at få den rettet 
op, så barnevogne og kørestole kondiløbere kunne færdes der uden det 
ligefrem blev til en "motorvej" fra Tangvejen til "Paradiset.

For at projektet kunne gennemføres skulle man have lavet en aftale men 
ejerne nederst på Tangvej som på deres grund havde etableret en fårefold 
til stor irritation for folk som færdedes i området, - da folden var etableret 
så man, på stien,- skulle gå gennem to låger og folden, - for at nå til Tangvej 
, - eller omvendt. 



Efter en snak med lodsejerne, tilbød de at fjerne de nederste fag af folden 
og lukke lågerne og samtidig at flytte overgangen, ja så blev der masser af 
plads til at føre stien uden om folden, så ingen længere skal gå gennem 
folden af frygt for får og evt væddere.

Det har vi drøftet i bestyrelsen og er enige om, - er en rigtig god løsning, 
som tilgodeser alle, - så vi er nu påbegyndt opretningen af stien, ligesom 
der bliver ilagt enkelte dræn.

Jeg kan oplyse at der er indgået en aftale med Erik Pedersen Ørsted, om at 
udføre dette arbejde.

Vi vil så efterfølgende smide nogle græsfrø så det hurtigt igen ligner den 
nuværende sti.

Vi ved ligeledes at der har været udtrykt ønske om at opsætte vejskilte ved 
stien så men også herfra kan finde hjem som turist. Det vil vi se på, da det 
heller ikke skal ligne en skilteskov, men det er åbenbart et udbredt ønske.

Vi var i bestyrelsen enige om at afvente fremmødet på generalforsam 
-lingen og derefter vurdere om det fortsat skal være i pinsen, - da der er 
ønske blandt vejformændene om at mødes med bestyrelsen pinselørdag  , - 
som har været fast tradition i mange år. Det kunne naturligvis være en 
anden dag hvis det måtte ønskes, - men det skal løses.

Bestyrelsen har truffet beslutning om at den årlige stivandring er fredag 
den 30 august kl. 17,00, hvor vejformændene mødes hos Rasmus Tolstrup, 
Strandskadevej 26.

Der er, - måske i takt med at flere og flere permanent flytter ud i deres 
sommerhuse,  ytret et ønske om, -  at vi i vort område af sikkerheds 
-mæssige grunde, centralt får opsat en hjertestarter i området. Det kunne 
eksempelvis være ved opslagskassen ved Kærvejen.

Jeg er vidende om at der på fælleshuset i St. Sjørup er en hjertestarter, - 
men jeg har også læst vigtigheden af hurtig hjælp i en hjertestopssituation, 
hvor det kan være minutter der afgør overlevelsesgraden.



Statistikken siger at hvis man får hjælp inden for 5 min er overlevelses - 
graden 60 - 70 % .

Samme statistik siger at 75 % af alle hjertestop sker i boligområder, så det 
er måske en god ide.

Men det er jo ikke bare at købe en sådan, man skal jo også have folk 
uddannet til at bruge den, - men føler i det er en god ide så finder vi nok 
også en løsning herpå, - det kunne måske være et par stykker fra hver vej.    

Der findes i dag en nabohjælp app som kunne etableres til såvel et vink om 
mistænkelige personer i området, som måske også til hjertestarter hjælp.

Men lad os høre hvad i mener ??? 

 Norddjurs Kommunen får atter i år 11 blå flag ved deres kyster, bla. hos os  
- så vi har fortsat godt vand i såvel havet som vore vandhaner. Vandværket 
er lige udbygget ligesom der er opsat en ny stor rustfri tank op til vort vand, 
og intet tyder på vandmangel, heller ikke i årene fremover. Det er jo i de 
bedste hænder hos Einer og Ina.

Formanden sluttede beretningen med en tak til bestyrelsen og til jer alle for 
et godt samarbejde i perioden, jeg føler vi er kommet ind i en rigtig god 
gænge, i grundejerforeningen.

Til formandens beretning havde 8 medlemmer ordet, - de omhandlede 
fårefolden for enden af tangvej,- hjertestarter - hjerteløber evt via 
Trygfonden, - nr. skiltning på postkasser, - fibernet langs Kærvejen,- veje på 
oversigtskort, - og ønske om et tidligere møde med vejformændene.

Formanden og bestyrelsen besvarede de hovedsageligt meget positive 
indlæg, - hvorefter dirigenten satte beretningen under afstemning.

Denne vedtoges med een stemme imod.

Ad. 3. Dirigenten gav herefter ordet til kasserer Jonna Castello Welz, som 
gennemgik og kommenterede det udsendte regnskab for perioden 1/1 til 
31/12 2018, dette udviste indtægter på ialt kr. 54.478,75 og udgifter på kr. 



21.579,26 således at periodens resultat blev på kr. 32.899,49. 

Balancen mellem aktiver og passiver blev således kr. 278.755,08.

Regnskabet blev herefter eenstemmigt godkendt.

Ad. 4. Kassereren gennemgik herefter budgettet for det kommende år 1/1 
til 31/12 2019. Resultatopgørelsen udviste indtægter på kr. 54.000 og 
udgifter på kr. 60.100, altså et budgetteret underskud på kr. 6.100 som 
kunne blive mere grundet flere aktiviteter og indkøb af skilte.

Budgettet toges til efterretning.

Ad. 5. Dirigenten oplæste forslag fra bestyrelsen om vedtægtstilføjelse:

§ 4 i vedtægterne tilføjes efter linie 4 følgende:

Medlemmer, der har udleveret og bekræftet pr. e - mail kan få indkaldelse 
med diverse bilag tilsendt pr. mail med mindst 14 dages varsel, med samme 
gyldighed som postforsendelse.

Indkaldelser, der omdeles i området, påføres manuelt dato for omdelingen.

Dirigenten satte herefter tilføjelsen til vedtægterne under afstemning, og 
tilføjelsen vedtoges eenstemmigt.

Herefter behandledes forslag fra Jette Winther Poulsen, Ternevej 60.

Forslag: Udskiftning af vejskilte,- især trænger Strandskadevej og Ternevej.

Forslaget imødekommes, - og blev herefter vedtaget.

Ad. 6.  Da Alfred Færch ikke ønskede genvalg blev Svend H. Andersen 
foreslået og herefter valgt.   Nini Sporleder genvalgtes .

Bestyrelsessuppleanterne Kirsten Andersen og Thomas Eriksen genvalgtes

Ad. 7. Dorit Skytte genvalgtes som bilagskontrollant, - ligesom John 
Sørensen genvalgtes som bilagskontrollant suppleant.



Ad. 8. Her blev stillet et opklarende spørgsmål til valghandlingen 
bestyrelse / suppleanter, - som blev besvaret.

Afslutningsvis takkede formanden Alfred Færch for et godt stykke arbejde i 
bestyrelsen.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen. 

  


