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Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen og foreningens virksomhed
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Forslag fra bestyrelsen – herunder fastsættelse af kontingent
5. Forslag fra medlemmerne. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før 

generalforsamling
6. Valg af formand Tommy Rasmussen, Engsvinget 20
7. Valg af bestyrelsesmedlem Mogens Brabæk, Engsvinget 21
8. Valg af to suppleanter Erik Lykkegård, Hybenvænget 3

Svend Nikolaisen, Vildrosevej 26
9. Valg af to revisorer Jens Nielsen, Engsvinget 10

Kenneth Lohmann, Engsvinget 31
10. Evt.

Referat:

1. Søren valgt som dirigent og indleder med at konkludere, at generalforsamlingen er lovligt 
indvarslet pr. Mail.

2. Bestyrelsens beretning for grundejerforeningen Nyhavegård 2, juni 2017:

Først bød formanden velkommen til nye beboere i vores forening. Det gælder Sanne 
Mortensen Fredericia, som har overtaget Lærkevej nr. 7, Uffe Christensen, som er i 
foreningen i forvejen og har overtaget Lærkevej nr. 4 samt Jan og Grethe Mortensen, som 
har overtaget Lærkevej 3

Der er efterhånden lagt materiale ud på stort set alle vores veje. Der mangler måske 
lige et læs mere på Lærkevej. Samarbejdet omkring stamvejen kører uden problemer, og 
det er bestyrelsens opfattelse, at vores veje generelt er gode, men der opstår hele tiden 
huller, især når der er kommet meget regn.
Der vil blive støvdæmpet efter behov, men hvis der er medlemmer, der syntes, det støver 
for meget ved dem, har Kjeld nogle sække liggende, som man bare kan hente, og så selv 
støvdæmpe.

Broen blev som sædvanlig taget ned anden lørdag i september, og sat op igen her 
anden lørdag i maj. Det er vurderingen, at den ikke har så mange år tilbage, og bestyrelsen
har derfor besluttet fremadrettet at afsætte 15.000,- hvert år til en ny bro, som nok vil 
beløbe sig til 60.000 til 80.000 kr. Det er målet at holde udgifterne nede på den gamle bro 
indtil da. Bestyrelsen håber, at der fortsat vil være så mange som muligt, der vil hjælpe til 
med opsætning og nedtagning. Der er især brug for nogen, der kan tage ved, da der er en 
del tungt arbejde.



Drænet for enden af Vildrosevej skulle nu være lavet. En beboer har fået fjernet 
nogle store træer og buske og dermed også alle de rødder, der var groet ned i drænet.
På ejerens grund er der to brønde; en oppe ved marken samt en ved vejen - imellem de to 
brønde har nogle af rørene været oppe og er blevet renset. Brønden ved vejen er også 
ordnet, så man nu kan komme til at rodskære til begge sider. Brønddækselet ved vejen er 
blevet udskiftet, da det var helt udtjent. Bestyrelsen har besluttet, at drænet spules hvert 
andet år for at sikre, at vandet kan holdes i drænet, så der ikke bliver ødelagt huse, skure 
og haver. Det er imidlertid en opmærksomhed værd, at der kommer meget vand oppe fra 
marken, som også skal igennem drænet. Hvis drænet ikke kan tage det, må det dog være 
andres ansvar at få det løst.

Bestyrelsen har søgt Trygfonden om at få sat en hjertestarter op, men fik desværre 
afslag. I perioden, hvor der blev søgt, var der meget fokus på, at det var skolerne, der blev 
tilgodeset. Bestyrelsen er indstillet på at søge igen og finde nye argumenter for, at vi burde
tilgodeses.

Ved det gamle cafeteria er der nu pillet nogle af de grimme bygninger ned. Det er 
dog stadig uklart, hvad der skal ske med resten, og bestyrelsen bad om information, hvis 
nogen i forsamlingen, vidste mere.

Stien ned til stranden er blevet ordnet. Bestyrelsen er bekendt med, at der er mange 
løse sten, og det er svært at køre med barnevogn på stien. Det er forventningen, at det 
falder til, ellers vil nogle af stenene blive fjernet.

Der er lavet et rigtigt godt solidt slæbested, og det så rigtigt godt ud det første stykke
tid, indtil der kom en storm, så blev elementerne desværre undergravet.

Bestyrelsen appellerer til, at man er meget opmærksom på høje træer og buske, da 
de kan genere naboerne. I det hele taget opfodres der til, at der tages så meget hensyn til 
hinanden som muligt i forhold til støj osv. Det er jo vores alles lille fristed, hvor vi gerne vil
slappe af og have fred og ro.

Det blev desværre nødvendigt at aflyse grundejerforeningens 50 års- jubilæumsfest, 
da der var for få tilmeldte. Derfor fejres jubilæet i dag her efter generalforsamlingen, hvor 
grundejerforeningen byder på lidt at spise og drikke, og hvor der er mulighed for, at vi kan
hygge os med hinanden og tale med nogen, som vi ikke møder så ofte i hverdagen. 

Da der ikke var spørgsmål og/ eller kommentarer, blev formandens beretning godkendt.

3. Regnskab blev fremlagt
Indtægter: 96.302,-
Udgifter: 62.190,-
Regnskabet vil komme til at ligge på hjemmeside, hvor login er: medlem og kodeord: tank
Fremadrettet vil der figurere en ny post i regnskab: opsparing til udskiftning af badebro.

Der var spørgsmål til, hvilke arealer der vedligeholdes af foreningen. Svaret er 
strandarealer og sti mellem mark og Vildrosevej.



Ligeledes blev der spurgt til, hvor ofte der støvdæmpes. Der blev svaret, at det blev gjort 
Kr. Himmelfartsdag – der følges op efter behov. Dette svar affødte forslag om egentlig 
aftale med entreprenør om fast kadence. 
Der blev spurgt til, hvorvidt kontingentet kan holdes på nuværende niveau, men 
bestyrelsen er fortrøstningsfuld, og beløbet vil også i år være 500,-. Girokort er udsendt.
Bestyrelsen vil fremadrettet udarbejde et egentligt budget.

4. Der er ingen indkomne forslag. Fra salen spørges til hjertestarter, og spørgsmålet tages op
under eventuelt

5. Genvalg 
6. Genvalg 
7. Genvalg 
8. Genvalg
9. Det blev pointeret, at under dette punkt kan intet vedtages.

Anskaffelse af hjertestarter blev drøftet, og det blev nævnt, at hvis der anskaffes en, skal 
den registreres hos Falck, således at anmeldere guides i brugen. Bestyrelsen arbejder 
videre med spørgsmålet.
Der var forespørgsel om, hvorvidt der er en beboer i foreningen, der evt. vil være 
behjælpelig med indstilling af tv-programmer i forbindelse med udlejning, og evt. oplyse 
sit navn på hjemmesiden.
Generalforsamlingen blev afsluttet af formanden med tak for god ro og orden – og 
velkomst til efterfølgende buffet i anledning af 50- års- jubilæet.

Juni 2017/ Mette Foldager
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