
Generalforsamling Grundejerforeningen Fyrgården 
7-5-2022 Jungshoved Skole, Østlokalet 
Generalforsamling startet kl. 10:00 
  
Formanden bød velkommen til årets generalforsamling, som denne gang og for første gang blev afholdt på 
Jungshoved Skole. Lokalerne her er væsentligt billigere at leje, hvilket er hovedårsagen til at vi prøver at 
afholde generalforsamlingen her. 
  
Ad. 1 Valg af dirigent 

Nina Pagh valgt. 
  
22-4-2022, indkaldt med 14 dages varsel, så formalia er i orden og generalforsamlingen er 
beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen således var lovlig indvarslet og alt 
var i orden 
  
Vi er 32 stemmeberettigede, heraf 10 fuldmagter.  
  

Ad. 2 Valg af stemmetællere 
2 stemmetællere valgt, Jan Rasmussen og Søren Nielsen. 

  
Ad. 3 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 

Skriftlig beretning udsendt, og denne indgår ligesom den mundtlige beretning i bestyrelsens 
beretning for året, fremlagt af formanden. 
  
Postkasseanlægget er nu nedtaget, og de fastboende er derfor nød ti lat opsætte egen postkasse på 
egen grund. For at tilsikre at PostNord er vidende om dette, skal man selv kontakte PostNord i denne 
henseende. 
  
Beretningen blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.  
  

Ad. 4 Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse af dette 
Kasseren gennemgik de udleverede materialer. 
  
Regnskab 2021 enstemmigt godkendt. 
  

  
Ad. 5 beretning fra badebrosudvalget 

Vi hører ikke meget fra dem, men det er vigtigt at pontonbroen taget ud og ind hvert år, således vi 
ikke fortaber retten til at sætte pontonbroen ud og ind hvert år. 
  
Fra bestyrelsen er det formanden der sidder med i badebrosudvalget. 
  
Det var et ønske om at bænke ved badebroen / stranden rettes op, de er skæve. Det blev aftalt at 
bestyrelsen skriver til formanden herom.  
  



Der var også en opfordring til at hjælpe til, når broen skal ud og ind. Hold øje med opslag / mails i 
denne henseende. 

  
Ad. 6 Forslag fra bestyrelsen 

a. Lærkevej omlægges til grusvej 
Det koster årligt meget at vedligeholde Lærkevej i den udformning den har nu. Forslaget skal ses i 
den kontekst, og vi sparer således en del årligt ved at gå tilbage til grus frem for asfalt. 
  
Det fremlagte tilbud gør, at ændringen først kan foregå i 2023, når vi har sparet penge sammen til 
dette. 
  
Et alternativt forslag er at fjerne den nuværende asfalt og asfaltere på ny. 
  
Der skal naturligvis indhentes 2 yderligere tilbud, således det tilsikres at vi har et godt og reelt tilbud. 
  
---- 

• Slitagen fra de store biler, hvad er forskellen mellem grus og asfalt herpå 
• Kan det virkelig være rigtigt at de store biler, uanset hvilket firma de kommer fra, at de ikke kan / 

skal bidrage til vedligeholdelse 
• Omkostninger til omlægning til grus ca. 265.000 kr. 
• Omkostninger til ny og korrekt asfalt ca. 420.000 kr. 
• Hovedræn ligger under Lærkevej, kan man så kigge på dette / gøre noget her om det fungerer efter 

hensigten (umiddelbart fungerer hoveddrænet som det skal) 
• Bør man ikke indhente tilbud der er "up til dato" både mht. grus såvel asfalt 
• Et enkelte hul koster 5.000 kr. + moms i asfalt  
• Grundejerforeningen bestiller en entreprenør 
• Skal der indhentes tilbud på ny asfalt, bør der blive inkluderet bump i et sådant tilbud (tilladelse af 

dette i kommunen, hvordan skal dette foregå) 
  

Det blev vedtaget, at plantekasserne tages under punktet eventuelt 
  

Afstemning: 
Lærkevej omlægges til grusvej, revideret regnskab herfor. 
4 stemte for. 
Overvejende flertal imod. 
  

  
b. Jubilæumsfest d. 27. maj 2023 i anledning af G/F Fyrgårdens 50-årds jubilæum  

Egentlig er det jo i år, men det kan vi ikke nå i mål med i år, hvorfor det foreslås udskudt til 2023. 
Jesper motiverede forslaget. 
  
---------- 

• Grundejerforeningen bør ikke betale, det bør den enkelte selv stå for, herunder også betalingen 
• Godt initiativ, fint med et socialt arrangement 
• Er det lovligt at afholde et sådant arrangement 

  
Afstemning: 
22 stemte for 
1 imod  



  
Ad. 7 Forslag fra medlemmerne 

Forslag eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt 
tilsendes senest 8 dage før generalforsamlingen til formand@fyrgården.dk  
  
Kastanievænget 5. Situationen omkring ”oversvømning” af egen grund. Det var en god og lang debat 
bla. omkring dræn, og drænudvalget havde til generalforsamlingen frembragt fotos af hvorledes det 
ser ud med grundvandshøjden mv. Disse kort blev flittigt besigtiget efter generalforsamlingen. 
  

• Opfordring til de enkelte grundejere at vedligeholde dræn mv. på egen grund 
• Fyrgården til Bøgestrømmen - virker dette efter hensigten (if. dirigenten er dette for ca. 2 - 3 år 

siden checket op og renoveret, og vi mener at hoveddrænet virker efter hensigten 
  

Der spules én gang årligt og så efter behov. Christian kommer som udgangspunkt i november måned 
if. Jesper fra bestyrelsen 
  

- Dræn ligger som udgangspunkt 1,2 mener under niveau 
- Spuling af brønd på egen grund er den enkeltes ansvar 
- Dingeo, www.dingeo.dk – den enkelte skan selv checke egen grund - vand og vandstand på grund  

  
Etablering af større dræn, grøfter mv. - kan man gøre noget? Jesper undersøger de rejste 
problematikker i kommunen (vandløbsrepræsentant), for at finde svar og få input til muligheder.  
 
Det blev aftalt og vedtaget, at drænudvalget arbejder videre med henblik på at skabe større klarhed 
over situationen omkring vore dræn, herunder også nærmere at få udarbejdet drænkort, således alle 
fremadrettet kan se, om de har egen brønd, og hvorledes man hertil skal forholde sig – hvilket 
opgaver man har forbundet med brønd på egen matrikel. Der er ikke afsat ekstra midler til dette 
arbejde. 
  

Ad. 8 Budget, inklusive fastsættelse af kontingent, gebyrer og godtgørelse til bestyrelsen 
a. Fremlæggelse af budget 2022 (udsendt) 

  
Grundet forslaget for ændring af Lærkevej faldt, bliver det fremlagte budget forbedret med 175.000 
kr. og indeholder derfor således kun et underskud på 12.810 kr. 

  
b. Det årlige kontingent foreslås uændret fastsat til 1.250,00 kr.  

Måske en ide at hæve kontingentet næste år til fx 1.500 kr. 
  

c. Godtgørelse til bestyrelsen foreslås uændret 
Godtgørelsen er fortsat på kr. 0 
  

Ad. 9 Valg af medlemmer til bestyrelsen 
I det forløbne år har bestyrelsen måtte konstituere sig på ny, da henholdsvis bestyrelsesmedlem 
Søren Peters samt næstformand Holger Christensen har valgt at udtræde af bestyrelsen. Ifølge 
vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 4 - 7 medlemmer. Ny formand søges aktivt, da de nuværende 
bestyrelsesmedlemmer ikke opstiller til posten. 
  
Derfor skal der på generalforsamlingen tags stilling til følgende: 
  



a. Formand Peter Foldager Overgaard er på valg (modtager ikke genvalg)
Jan Kappel fra Pilevænget LL, var dog ikke til stede. Havde fremsendt en motivering.
lngen andre stillede op,. så Jan blev valgt.

b. Bestyrelsesmedlem Jan Paludan er på valg (modtager genvalg)
Valgt

c. Næstformand Jesper Jensen er på valg (modtager genvalg)
Valgt

d. Bestyrelsesmedlem Christian Langballe er på valg (modtager genvalg)
Valgt

Peter og Holger er udtrådt af bestyrelsen, og deres pladser er også vakante
1 post for 1 år, Bente Christensen

e. Bestyrelsessuppleant søges (et års valgperiode jf. vedtægterne)
lngen henvendte sig, så pladsen står vakant

f. FØrste revisor Lone Lisbeth Jensen er på valg (modtager genvalg)
Valgt

Forslag til kandidater modtager ved henvendelse til formanden: formand@fyrgaarden.dk

Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen konstituere sig, således de enkelte poster i henhold til
vedtægterne bliver besat: formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Ad. 10 Eventuelt
. Plantekasser. Der blev givet en indgående orientering omkring plantekasse projektet, og hvorfor

det pt. et sat på pause
Hjertestarter. Da det er formanden der er "fadder" for hjertestarteren, bliver det også en opgave
den nye formand må påtage sig. TRYG fonden har udarbejdet et kursus vedrørende brugen af
hjertestarteren
Træer der hænger ud over vejene. Umiddelbart kan bestyrelsen ikke gøre andet end at henstille til
at disse beskæres. Bestyrelsen kigger på mulighederne og vil vende tilbage herom
Fyrgården består af 89 parceller, heraf er 11 fastboende
Generalforsamlingen takkede Peter for hans store engagement i hans formandstid

Generalforsamling afsluttet kl. 11:45
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