
Referat fra generalforsamlingen d.8.juni kl.10.00 2008 i Dyssekildegårds forsamlingshus i Torup 
 
 
17 parceller var repræsenteret, 
 
Ad pkt.1 - Velkomst ved formand Palle Nielsen 
 
Ad pkt.2.- Tove Smidth blev valgt til dirigent. 
                 Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 
                 beslutningsdygtig. 
 
Ad.pkt.3 - Referat fra sidste generalforsamling blev godkendt. 
 
Ad.pkt.4 - Bestyrelsesberetning ved formanden: 
 

Der var efterfølgende flere indlæg fra salen. Bla. blev trappen til stranden nævnt. Der var 
enighed om at gelænderet på trappen trænger til udskiftning. Bestyrelsen vil tage hånd om 
dette. Conny Pedersen fremlagde vedligeholdelsesplan for trappen og formanden 
opfordrede samtidig flere til at deltage i vedligeholdelse af trappen, udover de 7, der 
allerede er tilmeldt. Der er 2 arbejdsopgaver i forbindelse med trappen, den vedligeholdelse 
som vi selv kan klare, som at rense og oliere trappen, og den konstruktionsmæssige, hvor 
gelænderet hører under, som der er enighed om at lade udføre af professionelle.  
Følgende meldte sig til vedligeholdelse, udover allerede tilmeldte, af trappen: 
Jørgen Weidinger  Bøgelunden 10 
Sven Erik Jensen Bukketornevej 12 
Ingrid Rasmussen Bukketornevej 6 
 
Som besluttet på sidste generalforsamling ,var der fortsat flere, der mente at der skal 
opstilles skilt - privat- ved trappen, da vores trappe er den eneste, der ikke har et sådan og 
trafikken på trappen er tiltagende. Bestyrelsen arbejder på en sådan opsætning. 
Der blev efterlyst et par store sten ved det nederste trin, da der er langt ned til sandet ved 
det nederste trin. Bestyrelsen oplyste hertil,at det ikke er muligt at fastholde sten på 
stranden og at vi antagelig må leve med de eksisterende forhold. 
Forslag om en låge ved trappen tages op under eventuelt. 

 
Ad.pkt. 5 - Regnskab for året 1/4-2007- 31/3-2008  blev forelagt af kasserer Per Togo.  

4 parceller har endnu ikke betalt kontingent.  Den udførte vej reparation på Porseleddet er 
ikke kommet med, idet regningen ikke er fremkommet endnu. 

                 Regnskabet blev efterfølgende godkendt. 
 
Ad.pkt.6.- Ingen indkomne forslag. 
 
Ad.pkt.7 - Kystsikring ved egen trappe fremlagt af formanden. (se bestyrelsesberetning) 
                  Der gives ikke tilskud fra nogen instanser til kystsikring.    
                  Forsamlingen var enige med bestyrelsen om at se tiden an, og ikke at iværksætte noget 
                  på nuværende tidspunkt.  
 
                  Tove Smidth berettede fra sin tid som formand i foreningen, hvor amtet tog initiativ til 



                 kystsikring. Amtet betalte noget af kystsikringen og grundejerne et stykke ind i landet 
                 betalte resten. Tove Smidth har stadig plan liggende og vil overdrage denne til 
                 bestyrelsen, som hvis der foreligger muligheder for tilskud, vil tage spørgsmålet op på en 
                 kommende evt. ekstraordinær generalforsamling. 
                  
Ad.pkt.8.- Hvordan forholder vi os til det nybestaltede Kystsikringslaug?        
                 (Se bestyrelsesberetning) 
                 Overordnet har bestyrelsen valgt at være passive, fordi de mener, at det vil være 
                 spildte kræfter at indgå aktivt i lauget. Hvis bestyrelsen finder det belejligt, vil de gå 
                 ind i sagen. 
                 Forsamlingen var enig i ovenstående. 
 
Ad.pkt.9- Valg til bestyrelsesmedlemmer , suppleanter og revisor : 
  
                  Helge Thorsen blev genvalgt. 
                  Jørgen Jensen blev genvalgt. 
                  Birgitte Fürstnow  blev genvalgt. 
                  Conny Petersen blev genvalgt. 
 
Ad.pkt.10 - Fastsættelse af kontingent og bidrag til vejfonden for år 2009 
  
                   Der var enighed om uændret kontingent. 
                   Skal kontingentet hæves ,skal det ske på en generalforsamling. 
                   Ellers ingen bemærkninger. Der er stadig penge i kassen. 
                   Bidraget til vejfonden er ligeledes uændret. 
 
Ad.pkt.11.- Eventuelt: 
Der var enkelte bemærkninger vedrørende trappen.  Herunder om det var en ide med en låge ved 
trappen. Forslaget var oppe ved sidste generalforsamling, hvor det ikke blev vedtaget. Det kan 
måske være et forslag til næste generalforsamling.  
Skiltning ved trappen blev igen nævnt.  Foreningens trappe er den eneste trappe i området, som ikke 
har skiltning med privat. En enkelt havde oplevet at blive afvist på en af de andre trapper. Der blev 
diskuteret om skiltning overhovedet har nogen virkning. Måske på folk som kommer langsvejs fra. 
Skal der opsættes et skilt, skal det tydeligt være angivet at det er privat. Nogle mente at der er 
tendens til privatisering. 
Der var spørgsmål om, hvorvidt tangen ved trappen kan fjernes. Det kan det, men det vil være 
meget bekostelig og komme igen med det samme, hvis vinden er i den forkerte retning.  
Bestyrelsen vil til næste generalforsamling undersøge mulighederne for optagelse af nye 
medlemmer  i trappelauget  , evt. ved en vedtægtsændring. 
 
Lodtrækning af vin til de fremmødte blev foretaget og dirigenten afsluttede generalforsamlingen 
med tak for god ro og orden.             
GENERALFORSAMLING  2009        14  JUNI                                               www.baunehus.dk 
 
d.                                                                              d. 
Tove Smidth                                                             Pia Sonne Danielsen 
            
Dirigent                                                                      Referent 



 
                                                                
 
  
                   
                  
                   
 
               
              
 

 
 
       
       
  

                   
                   
                         
 
 
   
 
                    
                  
 
 
 


