Generalforsamling

Referat 15.4.18

SEDEN STRANDBY GRUNDEJERFORENING
Seden Strandby d, 13. marts 2018
Dagsorden

1. Valg af dirigent: Rasmus Skovmand
2. Formandens beretning (se bilag 1. v. Anders Rasmussen)
Beretningen – godkendtes af de fremmødte
3. Regnskab og kontingent (Se bilag 2) – bilaget blev også udleveret til de fremmødte.
Regnskabet blev godkendt.
Der opfordres til at man spreder budskabet til endnu flere beboere i Seden Strandby. Martin
Warren laver et lille skriv på facebook, men der skal også snakkes over hækken og evt stemme
dørklokker. Nu er der 60 betalende husstanden, det ville være dejligt hvis vi kan få flere med i
Grundejerforeningen.
4. Valg af bestyrelse, på valg er:


Anders Brændholt Rasmussen, Muslingevej 37C Genvalgt



Jens Møller Mogensen, Kragenæsvej 9 Genvalgt

Valg af 2 suppleanter:


Suppleant: Palle Ploug, Kragenæsvej 14 Genvalgt



Suppleant: Martin Quist Jensen, Kragenæsvej 35 Genvalgt

5. Valg af 2 revisorer og 1 revisor supp. (Niels Mertz og Hanna Mertz) Genvalgt.
Ny revisor suppleant er: Charlotte Ryberg
6. Indkomne forslag: 6 i alt
Knud Rasmussen Tværvej 27 (forslag 1 og 2)
1. At Grundejerforeningens bestyrelse, umiddelbart efter Generalforsamlingen, som
minimum, lægger formandens beretning, referat af Generalforsamlingen, bestyrelsens
konstituering på Seden Strandby Grundejerforenings hjemmeside. Således har alle
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Grundejerforeningens medlemmerne mulighed for at følge med i, hvad der er foregået i
det forgangne år, samt, hvad der er besluttet der skal foregå i det kommende år.

2. At Digeudvalget lægger ALT, hvad der måtte være af aftaler, referater, projektændringer
og lignende, det vil sige alt, hvad der har med fremtidig kystsikring i Seden Strandby lægges
på Seden Strandby Grundejerforenings hjemmeside, det være den mest naturlig ting, at
samtlige berørte parter, uanset om de måtte være for eller imod en kystsikring, løbende
bliver holdt informeret om ALT, hvad der vedrører fremtidig kystsikring i Seden Strandby.
Det ville være ønskeligt om det, der bliver lagt ud på Seden Strandby Grundejerforenings
hjemmeside blev ført med : dato og emne , da det er noget besværligt og i nogle tilfælde
næsten umuligt at se hvilken dato nogle af akterne er lagt ud på hjemmesiden.
JEG VIL IGEN MINDE DIGEUDVALGET OG GRUNDEJERFORENINGENS BESTYRELSE AT DET
IKKE ER ALLE DER HAR EN PC ELLER AF EN ELLER ANDEN GRUND IKKE ER
PÅ FACEBOOK
Punktet blev fremført af Knud.


Bestyrelsen er enig i at der kommer mere struktur og overskuelighed over referater og
møder



Dette gøres snarest for at de borgere der har lyst, kan få agtindsigt i hvad der er drøftet.



Det fremførte bliver taget til efterretning. Og bestyrelsen vil få det lagt i dato rækkefølge.
Bestyrelse (forslag 3)
3. Indeksregulere kontingent fra 180 kr. – 200 kr. pr husstand og fra 90 kr. - 100 kr. for
pensionister. Dette træder i kraft i 2019. Forslaget vedtaget.

Jesper og Simone, Kragenæsvej 41(forslag 4-5)
4. Ingen parkeringsmuligheder på grusvejen, ved Kragenæsvej ned til vandet.
Forklaring: det skal være sådan at man kun kan kører en bil af gangen, så der kommer en
slags "fortov" både til heste, folk med cykler osv. Gerne med peller op, så det afskærmer.
Der skal ikke være plads til at kunne parkere, Da vi i forvejen kæmper med trafikken og
diverse barbeque arrangementer inde ved det grønne område.
Vejen er et kommunalt anliggende som de står for at vedligeholde. Så det bliver nok svært
for os som grundejerforening at gøre noget. Man er velkommen til at forsøge at presse
kommunen til at afhjælpe problemet. Det er lykkedes mht at kommunen opfører vejbump i
i byen, så på sigt kan det måske opnås.
Der opfordres til at man laver ”parkering forbudt skilte” – folk skal henvises til at parkering
foregår ved stranden.
5. Legeplads i anden ende. Forklaring: der har du modtaget i vores brev.
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Der er allerede taget højde for dette i planlægningen af placeringen og i samarbejde med
legepladsudvalget og kommune. En del af den eksisterende legeplads inddrages til dige, så
den ”nye” legeplads placeres derfor på den anden side af den nuværende legeplads. Der
skal evt. indhentes en byggetilladelse. Man er i gang med dette og vil selvfølgelig
imødekomme så mange ønsker som muligt.
(Forslag 6)
6. Kærlighedsstien ønskes lukket – bliver et pkt ifbm digeudvalget – vej/stien bliver
forhåbentlig så smal at der kun kan cykles eller færdes til fod.

Bestyrelsen har valgt at Digeudvalget kan fortsætte:
a. Digeudvalgets medlemmer: Ulrik, Jytte, Hanne og Anders

7. Eventuelt


Klaus: Vejspærring fra muslingevejen til stranden er igen klippet over. Dette skal
udbedres.



Bjarne -mfl.: Ønske om en Petangue bane: – kunne være en form for rabat i etableringen
af den nye legeplads. Hvis de vil stå for udgravningen, kan vi evt selv stå for at sprede
grus, stampe jord mm.



Hjertestarter problematikken diskuteres igen. Pt har vi ikke råd. John Borskov har stillet
nogle penge til rådighed til anskaffelse af en hjertestarter. Martin Quist mfl. undersøger
priser og uddannelse/kurser til at betjene den. Så det ser ud til at der kommer en
Hjertestarter til Seden Strandby. Efterfølgende skal der findes en passende placering af
denne, samt datoer for uddannelse/kursus.

Kontingent for 2018:
Betales Senest 8 dage før generalforsamlingen. 180 kr. pr husstand. Pensionister 90 kr.

NYT: Du kan indbetale på MobilePay nr.: 12107 eller konto 4092 4092185443, Skriv vejnavn
og hus nr. Man kan ikke længere benytte girokort! Du kan også bare møde op og betale ved indgangen.
Vi håber på opbakning fra alle. Større opbakning – flere AKTIVITETER!

Aktiviteter:
Affaldsindsamling/Strandrensning 2018:
Søndag den 22 april kl. 10-11
Kom og vær med til vores årlige affaldsindsamling, som starter for enden af Muslingevej, Seden Strandby
bliver renere og grundejerforeningen byder på en øl eller vand.

Kompost:
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Medlemmer kan fra 12. april afhente kommunal kompost for enden af Muslingevej.

Skt. Hans:
fredag den 23. juni

Der afholdes Sankt Hans med bål, heks, bar og pølser
BÅL: Af hensyn til tidligere års røgudvikling, vil vi henstille til, at der IKKE fyldes hæk afklip og andet grønt
på bålet, tak.

Udlejning:
Medlemmer kan leje følgende i foreningen:








Stort telt (med rød markering) 6x10m,
Lille telt (med sort markering) 6x8m,
12 stk. nyere lette klapborde (183x76cm),
Sony MHC-V77DW musikanlæg
8 stk. gamle tunge borde
2 stk. grill
42 stole med høj ryg, 23 stole med lav ryg

Bestilles via hjemmeside eller ved Martin, mail Martin@sedenstrandby.dk eller på SMS på 4019 1798

Status for Stormflodssikring af Seden Strandby
Orienteringsmøde om vest diget i Seden Strandby.
Odense Kommune og det rådgivende firma Sweco, vil gennemgå projektet, således vi alle får en forståelse
af alle del-elementer i projektet. Og ikke mindst, hvad betyder det økonomisk for den enkelte grundejer.

Tidspunkt: onsdag d, 11. april 2018
projektbeskrivelsen sendes til alle, enten via E-boks eller anbefalet brev.
Nota; se www.sedenstrandby.dk Kystsikring: Nyhedsbrev fra Odense kommune om diger i Seden Strandby
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Grundejerforeningens bestyrelse:
Bestyrelse år 2017/18
Formand: Anders Rasmussen, Muslingevej 37C.
Tlf.: 6593 8888 mobil: 4044 2418
E-mail: Anders@sedenstrandby.dk
E-mail: abr@aarsleff.com
Medlem: Martin Warren, Skovvej 14.
Tlf. 4019 1798
E-mail: Martin@sedenstrandby.dk
E-mail: martin@Tygesen-energi.dk
Medlem: Jens Møller Mogensen, Kragenæsvej 9
Mobil: 23 71 65 79
E-mail: snej1@hotmail.com
Medlem: Rasmus Salomon, Kragenæsvej 27
Mobil: 2278 8033
E-mail: Rasmussalomon@gmail.com
Medlem: Gitte Østerkjærhuus, Kragenæsvej14A
Mobil: 2371 7562 eller 60111031
E-mail: goe@sdu.dk
Suppleant: Palle Ploug, Kragenæsvej 14
Suppleant: Martin Quist Jensen, Kragenæsvej 35

Digeudvalg:
Anders Brændholt Rasmussen, Muslingevej 37C
tlf.:6593 8888 mobil:4044 2418
E-mail: Anders@sedenstrandby.dk
E-mail: abr@aarsleff.com
Ulrik Buhl, Muslingevej 40
Mobil: 3040 4045
E-mail: ulrik@normik.dk
Jytte Vestergård Jensen, Muslingevej19
Mobil: 2726 4584
E-mail: Jytte@sedenstrandby.dk
E-mail: jytteogchr@gmail.com
Kasserer: Hanne Bonnerup, Muslingevej 26.
Tlf.: 21 999 332
E-mail: Hanne@sedenstrandby.dk
E-mail: hbo@arkitektgruppen.dk

Aktiviteter til kalender:
Onsdag 28. marts 2017 (senest)
Betaling af Kontingent
Søndag den 2. april 2017, kl. 10:30
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Generalforsamling i ”Kanohytten” Muslingevej 14
Søndag den 26 marts 2017, kl. 10-11
Affaldsindsamling/Strandrensning 2017
Onsdag den 11. april 2017
Kompost
Marts/april 2018 (ukendt dato)
Orienteringsmøde og afstemning om Stormflodssikring af Seden Strandby, invitation
fra Odense Kommune tilgår
Fredag den 23. juni 2018
Skt. Hans
Efterårsfest oplyses senere!

