
Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen Vejers Strand 13.07.2019.  

Formanden for grundejerforeningen Allan Junge bød alle velkommen til generalforsamlingen og takkede for 

den store deltagelse.  

Punkt 1: Valg af dirigent.00 kr.  

Bestyrelsen foreslog Jens Olufsen, som blev valgt med akklamation. Dirigenten startede med at konstatere, 

at generalforsamlingen var lovlig varslet og dermed beslutningsdygtig. Blev godkendt af forsamlingen. 

Efterfølgende blev Jens Dalsgaard og Richard Skov valgt som stemmetællere og Hans Verner Frandsen som 

referent.  

Punkt 2. Bestyrelsens beretning -  Allan Junge sætter beretningen ind her.  

Der var følgende bemærkninger til beretningen. Hanne Fjordgaard efterlyste sti til hunde, hvilket AJ 

svarede at det var forsøgt, men uden held. Dræby ville gerne høre lidt mere om den strategiske 

udviklingsplan. AJ gav en kort orientering, som særligt vedrører Vejers bymidte. Første møde afholdes den 

12. august 2018. Der var stor ros til bestyrelsen fra Arne fra Villavej 17. Lars Johansen gav udtryk for, at det 

var dejligt at se så mange mennesker til en generalforsamling. Lars Johansen gav endvidere udtryk for, om 

bestyrelsen var i sin ret til at bevilge de 75.000 kr. til den strategiske udviklingsplan, hvilket AJ svarede at 

det kunne bestyrelsen godt. Lars Johansen gav også stor ros til bestyrelsen. Herefter blev formandens 

beretning taget til efterretning.  

Punkt 3. Det reviderede regnskab – Peder Nissen Hansen sætter det ind her.  

Hr. Dræby spurgte til honorar til bestyrelsen samt den øgede udgift til frokostjazz, hvortil Peder Nissen 

Hansen svarede, at bestyrelsen får 2000 kr. pr. person pr. år og at årsagen til større udgifter til frokostjazz i 

2018 skyldtes færre deltagere end forventet samt dyrere musik. AJ supplerede at man forventer overskud 

for Frokostjazz 2019.  

Punkt 4. Fastlæggelse af det årlige kontingent.  

Kontingentet forblev uændret. Under dette punkt blev vejfonden også vendt og det blev besluttet at 

nedsætte vejbidraget til Vejfonden til igen 200 kr/år. Lars Johansen gav udtryk for at vi fastholdt 

eksisterende kontingent og vejfondsbidrag. AJ informerede om at kontingent og vejfondsbidrag er 2 

forskellige regnskaber og at det var vejfondsbidraget der nu blev sat ned til normal leje idet man 

forventede at kunne etablere nyt slidlag på Engesøvej for de midler der nu var i Vejfonden. AJ foreslog også 

at kontingent og vejfondsbidrag evt. kunne tages op igen til næste generalforsamling.  

Punkt 5: Forslag fra bestyrelsen vedr. renovering af Engesøvej.  

AJ oplyste at der indhentes tilbud og at arbejdet går i gang i 2020 – evt. i forbindelse med Varde Kommune 

påfører nyt slidlag på Vejers Havvej.  

Punkt 5: Nedsættelse af vejfonden.  

Som tidligere nævnt blev det besluttet at nedsætte bidraget til vejfonden med 200 kr.  

Punkt 6. behandling af indkomne forslag.  

Jens Olufsen oplæste de nuværende retningslinjer fra vedtægterne, Bestyrelsen har modtaget forslag fra 

Lars Johansen rettidigt og Bestyrelsen vil gerne arbejde videre med forslaget, men det kræver en 



vedtægtsændring og en orientering til medlemmerne inden en generalforsamling/afstemning, hvilket 

betyder at forslaget først kan komme til afstemning ved næste generalforsamling (2020). Dirigenten 

foreslog at man så i samme omgang kunne se på vedtægterne for grundejerforeningen Vejers Strand.  

Punkt 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  

Allan Junge er på valg og modtager gerne genvalg. Dan Olsen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog 

Hans Verner Frandsen som nyt bestyrelsesmedlem. De blev begge valgt med akklamation til bestyrelsen.  

Punkt 8:  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.  

Valgt blev Thomas Ebbesen og Erik Thøgersen 

Punkt 9:Valg af 2 revisorer  

Richard Skov og Jens Dalsgaard blev begge genvalgt.  

Punkt 10: Eventuelt.  

Anne Lund foreslog at bestyrelsen indkøbte 60 nye stole, så alle kunne få en stol til generalforsamlingen. 

Lars Johansen så gerne at man næste år havde en mikrofon, som kunne bruges i.f.m. spørgsmål. Helle fra 

Lyngdalsvej spurgte til underskuddet i.f.m. Ravfestival 2018, hvortil AJ oplyste, at det især var øgede 

annonceudgifter samt langt flere ravudstillere, hvilket medførte leje af telt. Ravudvalget har i år søgt 

forskellige fonde i håb om at nedbringe udgifterne. Torben fra Engesøvej gav udtryk for at det går godt med 

de mange arr. og at noget giver overskud og andet underskud, men den samlede økonomi ser godt ud. 

Erling fra Kræmmervej foreslog at bestyrelsen fik hjælp til at se på vedtægterne fra udenforstående.  

Herefter takkede Allan Junge igen for det store fremmøde og dirigenten for en flot indsats.  

Umiddelbart efter mødet fortalte major Stig Larsen om udvidelsen af øvelsesområdet og de følger det 

indebære. Dette resulterede i en stor spørgelyst hos de fremmødte.  

Ref. Hans Verner Frandsen  

Godkendt af dirigenten Jens Olufsen 


