REFERAT
Ordinær generalforsamling i Holløselund Strand Grundejerforening
Søndag den 20. juni 2021 kl. 11:00 på Sankt Helene Feriecenter
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Hvor følgende punkter på dagsordenen blev behandlet og med de angivne resultater tii følge:

1.

VALG AF DIRIGENT

Bestyrelsen indstillede Søren Hansen som dirigent. Dette blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten fik
herefter ordet, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2,

BESTYRELSENS BERETNING OM DET FORLØBNE ÅR

Formanden, Carl Christian Madsen, redegjorde for det forløbne års begivenheder, som kan sammenfattes
som følger:

Der er kommet 3 nye ejere fsva. MøIiegårdsvej nr. 2, MøIlegårdsvej nr. 18 og Mølleengen 4
Der er yderligere 1 ejendom til salg pt.

Nordkystens Fremtid (sandfodringsprojektet) bliver efter alt at dørnme til noget, og
forventes udført i2022-2024. Der er endnu ikke klarhed over, om grundejerforeningens lod
vil blive anset for at være "bebygget" pga. trappe og repos - i givet fald vi1 de ca. kr. 25.000,som det påhviler bebyggede 1.række-grunde at betale for sandfodring af et ca. 20 meter
bredt grundstykke som foreningens, skulle udredes af foreningen. Hvis ikke vil
betalingspligten gå videre til nærmeste hus "bag" grundejerforeningens Iod.
Skræntfodssikringen er tilendebragt, vedligeholdelsesforpligtelsen er tinglyst og
kommunen har godkendt projektet endeligt.
Trappen har fået en ny sektion, tilslutningen til stentrappen er udført, og gelænderet ved
stentrappen er nu også sat op. Samtidig er reposen blevet gjort sikker igen, samtjusterbar.
Gribskov Kommune barsler snart med et oplæg til ny affaldssortering pr. 717 -22. Hvis det
nuværende udkast ti1 oplæg går igennem, skal hver grundejer forvente at have 4 x 120
Iiters skraldespande stående ved hver matrikel og max. 5 meter fra vej. Stativerne skal
derudover være belyst.

Jan Birk redegjorde herudover for overfladevandets afledning i området, herunder omfanget af
afledninger, der foretages i skel og tæt på skrænten, idet dette ser ud til at have en direkte virkning på
skred. Bestyrelsen vil formentlig se nærmere på problemet i den kommende periode.
opmærksom på, at drænrør før i foreningens historie har været ødelagt med den
virkning, at enten grunde eller veje er blevet oversvØmmet ved kraftige regnskyl.

Et medlem gjorde

Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt taget

3.

til efterretning.

AFLÆGGELSE AF REGNSKAB

Kassereren forelagde regnskabet, som blev enstemmigt vedtaget.

4.

FORSLAG FRA BESTYRELSEN OGÆLLER MEDLEMMERNE

Bestyrelsen havde i indkaldelse lagt op til en drøftelse af, hvorvidt foreningen skulle acceptere en
udvidelse med flere medlemmer fra omkringliggende veje/andre foreninger. Henvendelserne var givetvis
motiveret af muligheden for gennem medlemskabet af få nøgle til trappen/stranden.
Formanden konstaterede, at der ikke var mødt det fornødne antal medlemmer

til

generalforsamlingen,

der kunne udgøre det tilstrækkelige kvalificerede flertal, hvorfor forslaget biev trukket tilbage.

5.

VEDTAGELSE AF BUDGET OG FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT

Kassereren forelagde budgettet og bestyrelsens indstilling om

at fastholde kontingentets nuværende

størrelse.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6.

VALGAF BESTYRELSESMEDLEMMER OG SUPPLEANTER

De nuværende bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, er Carl Christian Madsen, Peter Rasmussen og
Jens Bodholdt. De er alle villige

Iversholt ikke genopstiller.

til

genvalg. Jan Birk genopstiller ligeledes som suppleant, mens Peter

Da ingen havde meldt sig som alternative kandidater, blev de nævnte villige medlemmer enstemmigt
genvalgt til bestyrelsen. Det bemærkes, at vedtægterne alene foreskriver 6n suppleant, hvorfor
bestyrelsen i den kommende periode alene har Jan Birk som suppleant.

7.

VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANTER

Søren Hansen og Flemming Andersen var begge villige

til

genvalg, og blev herefter enstemmigt genvalgt

som hhv. revisor og suppleant.
8.

EVENTUELT

Jan Birk opfordrede til, at de, der løbende ønsker beplantning ved trappelågen ud mod vejen, selv
foretager nødvendig beskaering og vedligeholdelse, da nuværende beplantning vokser ganske meget.
Flemming Andersen opfordrede

til, at alle husker at få klippet hæk mv.,

således at arealer ud mod vej og

rabat i videst muligt omfang holdes vedlige.
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Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere kommentarer, og at alle dagsordenspunkter havde
været behandlet, hvorfor der blev takket for god ro og orden. Herefter erklæredes generalforsamlingen
for afsiuttet.

Således underskrevet af dirigenten:

