
Referat fra Grundejerforeningen Nyhavegård II’s generalforsamling søndag den 5. juni 2016 i 

Skåstrup Forsamlingshus. 

 

1. Valg af dirigent: 

Søren Krogh, Engsvinget 3 

2. Beretning fra bestyrelsen og foreningens virksomhed: 

Resumé fra formandens beretning: 

Dræn. 

Drænet på Vildrosevej har ikke virket og der har denne vinter stået meget vand i haverne og folk 

har fået deres huse og skure ødelagt. 

Rørene er spulet og en del trærødder fjernet. 

Grundejeren har selv ansvaret for at drænet på egen grund er i orden. Hvis der er problemer 

med drænet i vejen er det grundejerforeningens ansvar og udgift. 

Broen. 

Badebroen er blevet voldsomt beskadiget af en storm mens den endnu lå i vandet. Dette har medført 

udgifter på den. En del grundejere har repareret den ugen før den blev sat i vandet igen. Vi 

opfordrer til at flere hjælper til med isætning og optagning, så det ikke er så hårdt. Der er ikke så 

mange år tilbage i broen, derfor vil bestyrelsen sætte penge til side til en ny de næste 3 til 5 år. 

 

Stranden. 

Idéen om at danne lækroge i hybenbuskene er opgivet, da det blot vokser til. Derfor er det meste af 

busken fjernet, og der er sået græs. 

Badepontonerne Prop og Bertha er sat op igen, til glæde for mange. 

 

Vejene. 

Der er lagt en del materiale på Vildrosevej og Engsvinget. Næste gang er det Lærkevejs tur. 

Vedligeholdelsen forventes at blive billigere fremover. 

 



Fællesmøder. To personer fra bestyrelsen har deltaget i et fællesmøde for alle grundejerforeninger 

ved Skåstrup Strand. 

Bestyrelsen har meddelt, at vi ikke kan forpligte os til noget i økonomisk retning uden at hele 

bestyrelsen bakker op om det. 

Det medfører en belastning for området at Strandbakken til stadighed udbygges, da der ofte er 12 til 

15 mennesker i hvert hus. Det er drøftet om de skulle betale til vores badebro, men det ser ikke ud 

som om de søger hen til den for øjeblikket. 

Tyveri 

Der har været en del indbrud. Mange har fået låsene til deres skure klippet op. Forebyggende idéer 

modtages. 

Jubilæumsfest 

Der er sendt indbydelse ud til alle medlemmer. Foreningen fylder 50 år og der afholdes 

jubilæumsfest den 20. august 2016, klokken 18.00 i Skåstrup Forsamlingshus. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

Foreningen har i 2015 haft udgifter på 48.015 kr. og beholdningen er 46.436 kr. 

Når udgifterne til vejene nedbringes, kan der lægges penge til side til en ny bro. 

Referatet vil blive lagt på hjemmesiden. Kassereren udsender e-mail om at referatet er klar og i 

denne e-mail meddeles hvilket log-in der skal bruges til hjemmesiden for at læse disse ikke 

offentlige ting. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Forslag til ændring af §5 og §12 i vedtægterne vedrørende digital information fra 

grundejerforeningen: 

Der vil i §5 blive tilføjet at man kan fremsende meddelelser til kasserer eller formand pr E-MAIL 

eller post. 

Der vil i §12 blive tilføjet at indkaldelser til generalforsamling  UDSENDES SOM E-MAIL og hvis 

det ikke er muligt, som brevpost. 

Det blev foreslået fra én i forsamlingen, at når ændringsforslag til vedtægterne skal behandles på en 

generalforsamling, skal beskrivelsen af ændringen sendes ud, sammen med dagsordenen. Dette 

ønske imødekommes. 

5. Forslag fra bestyrelsen. Herunder fastsættelse af kontingent: Kontingentet forbliver uændret. 



6. Forslag fra medlemmerne (Skal fremsendes bestyrelsen 10 dage før generalforsamlingen) 

Ingen forslag. 

7. Valg af kasserer 

Kjeld Kirk, Engsvinget 13 er genvalgt. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Jesper Jeppesen Engsvinget 6 og 

Klaus Foldager Lærkevej 11 er genvalgt. 

9. Valg af to suppleanter: 

Erik Løkkegaard, Hybenvænget 3 og 

Svend Nikolaisen, Vildrosevej 26 er genvalgt 

10. Valg af to revisorer 

Jens Nielsen, Engsvinget 10 og 

Kenneth Lohmann, Engsvinget 31 er genvalgt 

11. Eventuelt 

Vestermosens badebro bliver belastet af lejerne fra de store poolhuse på Strandvænget. 

Vi taler om problematikken omkring det gamle forfaldne cafeteria som ejes af Palle Jensen. 

Et medlem har købt en jolle og vil gerne vide hvad kutymen er. Man har ret til at lægge sin jolle for 

svaj, ud foran grundene ved vandet, hvis ikke der er optaget. Man må acceptere hvis man bliver 

bedt om at flytte sin jolle. 

Slæbestedet ved pumpestationen er ikke intakt. Bestyrelsen opfordres til at kontakte kommunen for 

at få slæbestedet genetableret. 

Der stilles spørgsmål til den type belægning Engsvinget pludselig har fået et bestemt sted. Det 

oplyses at det er overskudsmateriale fra et hus på Engsvinget som har fået nye gulve. 

 

Referent Susanne Brabech, Engsvinget 21 

 


