
Grundejerforeningen Havnsø Strand 
 
Referat af ekstraordinær generalforsamling den 11. august 2018. 
 
Fremmødte: 
Slugten 4, 5, 8, 9, 11 og Overbyvej 3, 6, 8, 10, 12, 20 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
Dan Kristensen, Sl 11 blev valgt. 
Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var 
indkaldt i tide. 
 

2. Valg af referent. 
Regnar Møller, Ov 12 blev valgt. 
 

3. Forslag fra bestyrelsen. 
Der etableres en forlængelse af nuværende dræn og laves 2 brønde, 
som vist på medsendte bilag til den ekstraordinære generalforsamling, 
pris ca. 22.000 kr. Drænledningen finansieres af drænmidler fra 2017 
samt 13.500 fra årets overskud/balance. 
De enkelte medlemmer i de vådeste områder mellem Slugten og 
Overbyvej, kan for egen regning koble sig på drænledningen i det 
omfang de har behov.   
 
Under debatten blev der spurgt til, om de to brønde havde riste, så 
brøndene også kunne tage noget af overfladevandet. 
I tilbuddet indgår der cementdæksler på brøndene. 
Generalforsamlingen besluttede at brøndene laves med riste.  
 
Der blev spurgt, om hvorvidt der var tilslutningsafgift for de enkelte 
parceller til Grundejerforeningen.  
Der er ingen tilslutningsafgift. 
 
Inden afstemningen blev det foreslået, at der var hemmelig afstemning. 
Forslaget blev forkastet af flertallet på generalforsamlingen. 
 
Det blev oplyst at bortkørsel af jord ikke er med i tilbuddet. Det blev 
besluttet, at de parceller, som vil have jord, kontakter bestyrelsen (Jens 
eller Dan) og bestiller det antal trillebøre jord de vil aftage. 
 
Gangstien ved p. pladsen er ikke med i tilbuddet. 
Når drænet er færdigt, vil Jens B. Sørensen indkalde til en 
arbejdsweekend, hvor der graves en rende og ilægges grus og 
drænrør, så Grundejerforeningens udgifter alene bliver til grus og rør. 
  
Herefter gik man over til afstemning. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 15 stemmer for, 11 
fremmødte og 4 parceller som havde givet fuldmagt. 



Arbejdet vil blive udført i løbet af efteråret. 
 

4. EVT. 
Vejvedligeholdelse: 
  
Bestyrelsen har besluttet at der laves to konkrete opgaver i 2018. 
 
T- kryds på Overbyvej hvor eksisterende rist på brønd sænkes, så 
brønden kan tage mere af overfladevandet. Der køres grus på vejen 
ved T–krydset, ca. 5 meter på hver side. 
 
Der køres grus på i S-svinget i Slugten. En strækning på ca. 10 meter. 
Arbejdet vil blive udført i løbet af efteråret 2018. 
 
Bestyrelsen vil indhente forslag på, hvad en fremadrettet 
vedligeholdelse af vejnettet vil koste. 
 
Michael har haft kontakt til Kommunen for at høre, om de ville rydde 
tang på stranden. Kommunens svar var, at det vil de ikke, da det er en 
privat strand. 
 
Angående opsætning af bænk/bænke på stranden tager Ebbe kontakt 
til det hvide hus på Nekseløvej, da de er ejer af en del af stranden. 
 
Bestyrelsen vil foreslå, at der efter næste års generalforsamling laves 
en sammenkomst, hvor der grilles og nydes et glas vin, øl eller vand i 
hinandens selskab. 
 
Referent: 
Regnar Møller. 
 

 
 

 
 
 
   
 

 
 


