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Referat af Ordinær Generalforsamling i                                
Rude og Saxild Strands Hus og Grundejerforening              
afholdt den 26.07.2015 kl. 11.00 
med nedennævnte dagsorden: 
 
 
1 Valg af dirigent: Valgt blev Ruben Andersen, der konstaterede at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter. 

 

2. Bestyrelsens beretning: Formanden aflagde på bestyrelsens vegne følgende beretning:  

Det har været et forholdsvis stille år uden de store meget tidskrævende enkeltsager og derfor 

kan I se frem til en rimelig kort beretning. 

Vi har i årets løb afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder, hvor vi dels har drøftet de emner, som 

kom frem på sidste generalforsamling og dels har været optaget af foreningens daglige drift 

især arbejdet med løbende vedligeholdelse af vore veje. Herudover har vi afholdt det 

sædvanlige ”pakkemøde”, hvor vore ægtefæller hjalp med at udsende indkaldelserne til 

generalforsamlingen i dag til vore ca. 550 medlemmer. 

 

Veje: 

Vejformand Ove Sørensen har i årets løb, sammen med vores vejentreprenør og med hjælp fra 

de enkelte bestyrelsesmedlemmer sørget for løbende vedligeholdelse af vore veje dels i form 

af ”lapning” af huller dels i form af hovedrenovering af enkelte - særligt trængende - veje bl. a. 

Tunøvej og Violvej. Evaluering af virkningen af de på Violvej etablerede vejbump har vi udsat 

til efter sommerferien. 

 

Vejsyn: 

Vi har i årets løb modtaget en del klager fra medlemmer, der er utilfredse med, at hække og 

anden bevoksning langs vejene ikke holdes klippet i overensstemmelse med gældende 

regulativer. Vi har indtil nu stort set kunnet klare problemerne via dialog med de 

”formastelige”. Da problemet ser ud til at blive større og større overvejer vi at genindføre 

afholdelsen af årlige vejsyn på de enkelte veje, hvor de enkelte medlemmer har mulighed for 

at deltage. 

 

Sct. Hans: 

Takket være vores ”regulering” af tilstrømningen af bålmateriale havde bålet i år en 

”passende” størrelse. Til gengæld havde vi på grund af en misforståelse to hekse, så der har 

været rig lejlighed for ”det onde” til at rejse ad Bloksbjerg til. Til trods for at der i år ikke var 

kursister på Seniorhøjskolen var vi rigtig mange, der overværede bålet og hørte Provst Dorte 

Rebsdorff Sørensens flotte båltale. 

 

Drænsagen: 

På et afsluttende møde i Spektrum Odder den 29. september 2014 blev drænsagen endeligt 

afsluttet og grundejerforeningen foretager sig herefter ikke yderligere i sagens anledning. 

 

Hjemmesiden www.rudestrandgrundejerforening.dk: 

Der har været over 25000 ”klik” på vores hjemmeside, så den bliver flittigt brugt. Jeg er glad 

for at kunne meddele, at selvom Ingrid Rosenbæk ikke fortsætter som bestyrelsesmedlem 

efter i dag har hun indvilliget i at fortsætte som webmaster for hjemmesiden. 

 

Legeplads ved det ”offentlige” strandareal: 

Efter aftale med borgmesteren er der indsendt en skriftlig ansøgning til Odder Kommune, der i 

øjeblikket behandler sagen. 

http://www.rudestrandgrundejerforening.dk/
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Hjertestarter: 

Vi har fået afslag på vores ansøgning til TrygFonden. 

 

Møller på Mejlflak: 

Projektet ligger i øjeblikket i ”mølpose”, men Energistyrelsen har fastlagt regler for såkaldte 

forsøgsmølle-projekter, hvor afregningsprisen er 0,70 kr. pr. kilowattime, og den afregningspris 

vil muligvis kunne gøre Mejlflak-projektet rentabelt. Det er bekymrende. 

 

Bjørneklo: 

Det går fremad med bekæmpelsen, men kampen er ikke vundet endnu,´. Jeg har set flere 

mindre ”enklaver” nede langs stranden. 

 

”ODDERKYSTEN: 

Bestyrelsen har igen i år omdelt bladet i de enkelte postkasser og derved sparet foreningen for 

en udgift på flere tusinde kroner. 

 

TAK: 

Til slut vil jeg gerne sige tak til mine bestyrelseskolleger for godt og særdeles behageligt 

samarbejde i det forløbne år og i øvrigt ønske alle foreningens medlemmer og deres familier 

en ”fortsat” god sommer. 

Tak for ordet! 

 

Spørgsmål til beretningen: 

Hanne Forchammer ønskede oplysning, om hvorvidt der på foreningens tidligere 

generalforsamlinger er truffet beslutning om bestyrelsens arbejde for/imod Mejlflak møllerne 

samt eventuelle økonomiske tilskud til projektet. 

 

Svar: Grundejerforeningen er gennem sit kontingent (kr. 5 pr.medlem) til ODDERKYSTENS 

FÆLLESUDVALG indirekte medbidrager til Støtteforeningen Bevar de kystnær havmiljøer.  

Grundejerforeningens bestyrelse, der er imod projektet, har ikke brugt nævneværdige 

ressourcer på dette, alene fulgt debatten på sidelinjen.  

Der er fra ODDERKYSTENS FÆLLESUDVALG i alt ydet 2 x kr. 3.000 til Støtteforeningen.  

 

Bestyrelsens beretning afgivet af formanden blev herefter godkendt af generalforsamlingen.  

  

3. Aflæggelse af revideret regnskab dels vedrørende ”Vejvedligeholdelsesafdelingen” 

dels vedrørende selve Hus- og Grundejerforeningen:                                          

Regnskaberne blev gennemgået og godkendt.  

 

Reviderede regnskaber offentliggøres fremover på hjemmesiden forinden afholdelse af 

generalforsamling. 

 

4. Indkomne forslag:                                                                                                       

Der var ved fristens udløb den 1. maj 2015 jfr. vedtægternes §9, indkommet forslag fra  

 

1) Charlotte Gadgaard:" Bestyrelsen skal arbejde for fartbegrænsning på Kystvejen ved Rude 

Strand evt. med chikaner eller fartbump. Det bør endvidere være et fodgængerfelt fra 

parkeringspladsen på den ene side af Kystvejen til stranden på den anden side". 

Forslagsstiller begrundede indstillingen med, at der færdes mange børn og ældre.  

Tove Andreasen foreslog bestyrelsen af søge om at placere fartmålere ved start og slut på 

Kystvejen for at nedsætte hastigheden.  

Også politiets stærekasser, der tager billeder af bilisterne, der kører for hurtigt, blev foreslået 

som hastighedsdæmpende foranstaltning.  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
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2) 

Bestyrelsen foreslår, efter at have "genovervejet" sagen, at fortsætte gennemførelsen af den 

tidligere vedtagne ”hybridløsning” vedrørende asfaltering af overkørsler til Kystvejen. 

Vejformand Ove Sørensen fremsatte bestyrelsens forslag jævnfør særskilt bilag. 

 

Forslaget blev vedtaget med alle stemmer, bortset fra én, der stemte imod, og 2 der undlod at 

stemme. 

 

3) 

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne jævnfør særskilt bilag.    

Forslag blev opdelt i afsnit, som følger: 

 

For så vidt angår ændringer i: 

§1 ”Navn: Foreningens navn er: RUDE STRAND GRUNDEJERFORENING”  

 

 Forslaget blev vedtaget med alle stemmer, bortset fra én der stemte imod. 

 

For så vidt angår ændringer i: 

§9 ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i den tredje weekend i juli. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling skal være formanden i hænde 

senest den 1. juni 

 

Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved meddelelse dels på foreningens hjemmeside 

www.rudestrandgrundejerforening.dk dels i foreningens ”udhængsskab” ved miljøstationen 

Kystvejen 95 

 

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.”  

 

 Forslaget blev vedtaget med 34 stemmer imod 7, 3 undlod at stemme. 

 

”Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde” 

 

 Forslaget blev trukket tilbage.                                                                            

 

5. Fastsættelse af medlemskontingent, Vejvedligeholdelsesbidrag og gebyr iht. 

vedtægternes §6 b for det kommende år 

Kontingent og vejbidrag for 2015 fastsættes uforandret til hhv. kr.50,- og kr.300,-.                    

 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen:                                 

Efter tur afgik Niels-Ulrik Bugge og Ingrid Rosenbæk. Sidstnævnte ønskede ikke genvalg 

Niels-Ulrik Bugge blev genvalgt 

Lene Kjærsgaard blev nyvalgt 

 

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges for 1 år ad gangen:                            

Efter tur afgik Charlotte Thuesen Hvitved og Kurt Christensen. Sidstnævnte ønskede ikke 

genvalg. 

Charlotte Thuesen Hvitved blev genvalgt 

Kenneth Rud Clausen blev nyvalgt 

 

8. Valg af 2 revisorer, der vælges for 1 år ad gangen:                                                      

Efter tur afgik Lene Rahbek og Hans Henrik Nielsen. Begge blev genvalgt 
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9. Valg af 1 revisorsuppleant, der vælges for 1 år ad gangen.                                        

Efter tur afgik Marianne Sørensen, der ikke ønskede genvalg 

Ingrid Rosenbæk blev nyvalgt 

 

 

10.Eventuelt 

Der blev fra salen oplyst, at man kan få nedsættelse på elafgiften, hvis man er bosiddende i sit 

sommerhus. 

Man bør selv kontakte Odder Kommune Teknisk forvaltning for nærmere oplysning.  

 

Der blev forespurgt på et alternativ til vejbelægning på grund af støvgener. 

Vejene har i 20 år været til debat på alle generalforsamlinger.  

Senest har "Dustex" været sprøjtet på vejene. God virkning indtil det har regnet et par gange, 

så er effekten væk.  

 

Vejformand Ove Sørensen oplyste at han er i gang med at undersøge andre former for 

støvbekæmpende midler. Bl.a.en anden overfladebehandling, hvor bl.a. vej forinden skal 

afrettes og der skal udlægges skærver.   

  

Det skal naturligvis undersøges nærmere og i givet fald godkendes af Odder Kommune, da den 

ønskede belægning, der skal nedsætte både vedligehold samt støv, ikke er omfattet af 

lokalplanen.  

 

Der blev foreslået fra salen, at Odder Maskinstation kan køre på vejene med vandspreder i 

varme perioder.   

 

Der blev forespurgt til evaluering for forsøgsvejen Violvej med de nye vejbump. Det er 

bestyrelsens opfattelse at en evaluering ikke foretages førend vejen har været benyttet 1 år. 

Fra salen blev sagt at ral blev tilført Violvej for tidligt til at evaluering kan foretages, men 

Violvejs tilstand var miserabel, bumpene for høje, hvorfor bestyrelsen besluttede at lægge et 

nyt lag ral på nu.   

 

Dirigenten sagde tak for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 13.10 

 

Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. 

 

Odder, den         

 

 

Dirigent: ……………………….        Referent: …………………… 

              Ruben Andersen    Ingrid Rosenbæk  

 

 

Bestyrelsen: 

 

 

 

Formand: .....................  Næstformand:..................    Kasserer: .................... 

Niels-Ulrik Bugge                               Erik Hedegaard                      Vagn Christensen 

 

 

 

Vejformand: ..................                 Sekretær:...................... 

Ove Sørensen                                   Lene Kjærsgaard 


