
 

 

Referat, Generalforsamling 11. Juni 2016 

 

Formanden bød velkommen og åbnede generalforsamlingen.  

1. Valg af dirigent. 
- Bestyrelsen pegede på Lillian Fannikke Hansen som dirigent, hvilket generalforsamlingen godtog. 

Formanden overdrog herefter ordet til dirigenten.  
 
 
2. Formandens beretning. 

- Formandens beretning fremgår af bilag 1. 
- Spørgsmål / kommentarer til formandens beretning. 

- Vedr. Punktet om Hegnsproblematik. 
o (H2): Undrer sig over at formanden ikke nævner oprindelige deklarationen fra 1972 

vedrørende hække/hegn, hvoraf det fremgår at der er servitutter der påhviler den enkelte 
matrikel at holde diger og hegn under 1,8meter 

o (H13) Mener at grundejere iflg. Servitutter og lokalplan har pligt til at nedskære diger, 
hegn samt hække. Påpeger endvidere at hvis det ikke gøres kan det skyldes manglende 
”kræfter / ressourcer”, H13 opfordrer til at man beder hinanden om hjælp, man vil gerne 
hjælpe en nabo med at skære ned hvis kræfterne kniber. 

o (G6) Påpeger at hegnet mellem Gl. Have og Syrenvænget sidst blev skåret ned i 1991 og 
ikke siden. Hegnet er nu så højt, at det ligner en skov flere stedder. Det samme gælder 
andre hegn også. 

o (T24) Minder om at beskæringen i 1991 blev iværksat af bestyrelsen. 
o Der var yderligere kommentarer fra flere matrikler under samme tema. Overordnet set en 

god saglig og konstruktiv debat om diger.  
o Formandenen konluderer på diskussionen om hegn og hække: Der er enighed om at 

Sommerlandets hegn flere steder har taget overhånd og ikke længere understøtter den 
oprindelige vision for området.  Bestyrelsen vil til bunds i hvilke servitutter / regelsæt der 
gælder og have afklaret hvem der har vedligeholdelses pligten for hegn mv. i 
Sommerlandet, de der har vedligeholdelsespligten må også tage omkostningen. 

- Øvrige. 
o (T24) Ros til den valgte model for vintebeskæring. 
o Generelt mange positive tilkendegivelser til arbejdet og beretningen. 

- Beretningen godkendt af generalforsamlingen. 

 
 



 
 
 
3. Regnskab. 

- Regnskab fremgår af bilag-2 
- Kommentarer til regnskab. 

o (T1) Stiller spørgsmål ved tidplanen for vej renovering (tænkt påbegyndt 2018), synes ikke 
at vejene er dårlige. P2 svarer at der er risio for at vej fundamentet beskadiges hvis der 
ventes for længe, derved bliver renovering meget dyrere. Bestyrelsen bekræfter dette. 

o (H7) Foreslår at vi skal indbetale mere til vejfonden, for undgå en situation hvor beløbet 
ikke er stort nok når renoveringen skal foretages. Bestyrelsen er enige i at det vil være 
fornuftigt snarest at få dannet et helhedsbillede af renoveringen og sammenholde dette 
med det tilrådeværende beløb i vejfonden og på grundlag af dette beslutte om der skal 
flere penge i fonden. 

o (H13) spørger om hvilke broer der er forsikrede og hvad den dækker. Bestyrelsen svarer at 
der er tale om en ansvarsforsikring, der dækker person skader der er forårsaget af og kan 
henføres til manglende vedligehold af broen og grund ejerforeningen derfor holdes til 
ansvar. Forsikringen dækker ikke for uagtsomhed. Der drøftes frem og tilbage og der er 
tvivl om forsikringen blot dækker foreningens egne badebroer, eller om både broer 
ligeledes er dækket af forsikringen. Bestyrelsen påtager sig at få dette afklaret en gang for 
alle. Bestyrelsen har efterfølgende fået bekræftet, at forsikringen dækker de 5 broer 
(foreningens egne 2 badebroer samt bådelaugenes 3 bådebroer), der er givet tilladelse til 
fra det daværende Fyns Amt og som grundejerforeningen juridisk set står som ansvarlig 
for. 

- Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 
 
 
4. Behandling af evt. indkomne forslag. 

- Dirigenten kunne berette at der ikke var modtaget forslag til behandling.  
 
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

x Lars Scheffmann var på valg og kunne ikke genvælges. Bestyrelsen foreslog Brian Guldager (B13) 
som kandidat. Der var ingen modkandidater og Brian modtog valget. 

x Bjarne Poulsen var ligeledes på valg og kunne ej heller genvælges. Bestyrelsen foreslog Bo 
Gyldenberg (P2) som kandidat. Der var ingen modkandidater og Bo modtog valget. 

x Mogens Glue samt Henrik Steensen var begge på valg og modtog begge genvalg.  
x I løbet af perioden måtte bestyrelsesmedlem Bettina Larsen trække sig af helbredsmæssige 

grunde. Bettina blev suppleret af Flemming Hansen (H17). Generalforsamlingen accepterede 
denne supplering og godkendte Flemming Hansen som bestyrelsesmedlem. 

x Bestyrelsen udgør i den kommende periode således : Brian Guldager (B13), Bo Gyldenberg (P2), 
Flemming Hansen (H17), Mogens Glue (S2), Michael S. Andersen (P36), Bibi Hansen (T14) & Henrik 
Q. Steensen (G15). Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig. Konstitueringen 

 kan ses af bilag-3
 
 
6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.   

- Bestyrelsen foreslog Lars Scheffmann (B21) samt Bjarne Poulsen (P17) som revisorer. 
Generalforsamlingen godtog dette forslag og valgte begge kandidater. 

- Bestyrelsen foreslog Kaj Trier Poulsen (T24) som revisorsuppleant. Generalforsamlingen godtog 
ligeledes dette forslag og valgte suppleanten. 

 

 

 



 

 

 
7. Fremlæggelse af budget for 2016/2017 samt fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår 

uændret kontingent i endnu en periode. 
- Budget fremgår af bilag-4 
- Kommentarer til budget. 

o H13 påpeger at mange af de store sten langs kysten ligger løse og kan være 
til fare hvis børn kravler på dem. Opfordrer til at disse tages med i 
betragtning ved renovering af bølgebrydere. 

o Flere iblandt generalforsamlingen nævner at det synes som om bestyrelsens 
budget er stramt og kun lige dækker de fornødne faste udgifter, men ikke 
tillader større udsving eller investeringer i nytiltag. G6 foreslår på det 
grundlag en kontingent stigning, der vil give bestyrelsen større råderum til at 
gennemføre nytiltag samt at købe arbejdskraft så ikke alt skal baseres på 
frivillige hænder. S5 Bakker op om dette og påpeger at man som beboer bør 
respektere at bestyrelsen har begrænsede timer og skal kunne have frihed til 
at købe sig til ydelser, S5 understreger at det vil man / bør man som beboer 
bakke op om og betale til via forhøjet kontigent.  

o Der er bred opbakning fra hele generalforsamlingen til at gennemføre en 
kontigent forøgelse til næste år. Der bliver fra salen nævnt beløb mellem 200 
– 400 kr. Som fuldt ud acceptable, set i lyset af de vedligeholdelses opgaver 
samt ideer til nytiltag der ligger. Bestyrelsen vil tage dette med og forberede 
et sådan forslag til næste generalforsamling. 

- Generalforsamlingen godkendte det fremlagte budget. 
 

 
8. Eventuelt. 

- P6 foreslår at der gøres mere for at samle hele Sommerlandet gennem sociale festligheder. 
Foreslår konkret at man bør overveje afholdelse af en årlig sommerfest, som pendant til ”vej 
fester” som de fleste kender og har oplevet, dette kunne hjælpe til at skabe større 
fællseskabsfølelse i Sommerlandet. Bestyrelsen vil tage ideen med i overvejelserne. 
 

- T24 opfordrer på det skarpeste bestyrelsen til at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Dette for 
at beskytte de privatpersoner der sidder bag bestyrelsen, men som i sidste ende bliver holdt 
personlingt ansvarligt hvis en juridisk situation opstår. Et forslag som bestyrelsen absolut vil tage 
alvorligt. 

 
 

- P10 nævner at havet i vinter har ædt meget kraftigt af kysten nedenfor Tjørnevænget. 
 

- B16 spørger om hvordan Assens kommune forholder sig til ”Rosa Rugosa”, da flere kommuner har 
restriktioner og forlanger planten nedkæmpet / fjernet. H2 minder om at lokalplanen anbefaler 
Rosa Rugosa eller tilsvarende rosenarter. Bestyrelsen betragter det som et absolut relevant emne 
idet planten er den mest udbredte i Sommerlandet og samtidig er på Naturstyrelsens liste over 
invasive arter der skal bekæmpes. Bestyrelsen vil tage spørgsmålet op med Assens kommune. 

 
 

- G15 nævner at der findes tre ”smukke søstre” til Rosa Rugosa ved navn ”Ritausma Rugosa”, 
”Therese-Bugnet Rugosa” samt ”Lousie-Bugnet Rugosa”. Arter der ikke er invasive og som er 
lavtvoksene og tætte, og som på mange måder har de samme ”gode” egenskaber som Rosa 
Rugosa. Da disse alle tilhører Rugosa arten er de således ikke i strid med lokalplanen. 
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Bilag-1 















 



 

Bilag-2 

 



 

 

 

 

  



 

 

Bilag-3 

 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Helnæs Sommerland 2016/2017. 

 

  



 

Bilag-4 

 

 


