
 

Studebjergslettens grundejerforening 
 

- Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 1. maj 2010 - 

 

 
 
Formanden bød velkommen til de fremmødte grundejere og gik derefter videre til dagsordenen. 
 
1. Valg af dirigent: 
På bestyrelsens vegne foreslog formanden Poul Risager som dirigent og da der ikke var nogen indvendinger 
mod det, blev han valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at der ingen 
spørgsmål var til dagsordenen. 
 
2. Bestyrelsens beretning: 
Formanden kunne indledningsvis konstatere, at der til generalforsamlingen i år ikke forelå nogen forslag fra 
hverken medlemmer eller bestyrelse. 
 
Formanden refererede fra det seneste års generalforsamlinger, som primært var præget af forslag til ændring 
af vedtægterne med efterfølgende afstemninger. Ingen af de indkomne forslag blev vedtaget på den ordinære 
generalforsamling i maj ej heller blev bestyrelsens efterfølgende tilpassede forslag vedtaget på den 
ekstraordinære generalforsamling i august. Bestyrelsen betragter herefter emnet om vedtægtsændringer som 
uddebateret i denne omgang. Kun en mindre ændring blev vedtaget, nemlig forslaget om, at brug af støjende 
redskaber på søn- og helligdage kan finde sted mellem kl. 10.00 og 13.00 fra Palmesøndag til den 1. 
september. Det vil sige, at tidsrummet på søn- og helligdage er udvidet med en time i forhold til tidligere, og 
at bestemmelsen nu kun er gældende i foråret og sommerperioden. Bestyrelsen vil gerne appellere til, at 
denne bestemmelse også bliver overholdt. Ovenstående justering er opdateret i de vedtægter der blev sendt 
ud til medlemmerne med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
  
Af beretningen fremgik det også, at bestyrelsen kun har haft én konkret sag på dagsordenen, nemlig at sørge 
for reparation af hullerne i grusvejen på Studebjergvænget. Det arbejde blev udført i efteråret 2009.  
 
Herefter berettede formanden om et forslag om at sikre Gribskov kommunes kyst med sandfodring. Hvert år 
fjerner havet 30.000-50.000 kubikmeter sand fra Nordsjællands kyst. Strøm og bølger fører sandet mod øst 
på strækningen fra Hundested til Helsingør, og det sker helt inde langs kysten. Derfor har en række lokale 
foreninger - heriblandt Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav og Klitgårdens Grundejerforening 
opfordret Gribskov kommune til at gå ind i et sandfodringsprojekt. Det betyder, at der tre år i træk - fx med 
start i 2011 - skal tilføres 250.000 kubikmeter forskellige steder langs kysten. Derefter skal kysten 
vedligeholdes med en årlig tilførsel af 50.000 kubikmeter sand. Ifølge de eksperter, som er involveret i 
arbejdet, vil det betyde to ting: Tilbagetrækningen af Gribskovs kyst bliver standset, og vi vil igen opleve 
brede sandstrande langs kysten. I bestyrelsen har vi drøftet forslaget og ser positivt på initiativet til at 
beskytte kysten. 
 
Formanden redegjorde for de finansieringsforslag der i øjeblikket foreligger fra Kommunens side. Det er 
endnu ikke vedtaget hvordan finansieringen skal fordeles, men loven om kystbeskyttelse pålægger 
kommunen og grundejere at betale for driften af kystbeskyttelse. Hvis projektet bliver til noget, hvad meget 
tyder på, så er det Gribskov kommune, der fastsætter, hvad meget den enkelte grundejer skal bidrage med - 
og hvor længe. 
 
For yderligere information om dette kan henvises til Gribskov kommunes hjemmeside www.gribskov.dk 
 
Endelig kunne formanden fortælle, at den frivillige strandrensningspatrulje har haft endnu et travlt år. 
Mængden af opsamlet og bortskaffet kystaffald betegnes som uhyggeligt stort. Der skal en holdningsændring 
til, og strandvejspatruljen har derfor indledt et samarbejde med den halvoffentlige netværksorganisation 
”Hold Danmark rent”, der arbejder for at ændre danskernes holdning og adfærd, når de færdes i naturen. 
 
Afslutningsvis orienterede formanden om delegeretmødet i Landliggersammenslutningen 12. maj 2010 hvor 
bestyrelsen vil være repræsenteret med 2-3 medlemmer.  

 



3. Forelæggelse af regnskab 
Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at de 5.000 kr., der blev brugt på reparation af veje i 2009, skulle have 
fremgået af regnskabet på forsiden, sammen med de øvrige listede udgifter. Derefter blev regnskabet 
godkendt uden yderligere kommentarer. 
  
4. Godkendelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 250,- kr. årligt, hvilket blev vedtaget uden kommentarer. 
 
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse  
Der var i år ikke indkommet nogen forslag. 
 
6. Valg af bestyrelse 
Formand Jørgen Jensen og sekretær Louise Stangerup var på valg og begge blev genvalgt. 
 
7. Valg af revisor 

Mette Risager var på valg og blev genvalgt. 
 
8. Valg af bestyrelsessuppleant 
Merete Rasmussen var på valg og blev genvalgt. 
 
9. Valg af revisorsuppleant 
Bodil Langevad havde meddelt at hun ønskede at trække sig fra posten som revisorsuppleant. Merete 
Rasmussen blev enstemmigt valgt til ny revisorsuppleant. 
 
10. Eventuelt 

Der blev igen i år stillet forslag om at fastsætte datoen for kommende generalforsamlinger således, at det 
bliver samme lørdag hvert år. Bestyrelsen havde i år lagt generalforsamlingen på Bededagslørdag, da vi var 
af den opfattelse, at det var blevet besluttet på sidste års ekstraordinære generalforsamling. 
 
Denne dato blev igen drøftet, nogen var for - nogen imod. Som alternativ blev det forslået, at 
generalforsamlingen kunne ligge en lørdag i april eller lørdagen efter Bededagslørdag. Efter en kort 
diskussion, blev det vedtaget fremover at afholde foreningens generalforsamlinger på Bededagslørdag. Det 
vil sige, at næste års generalforsamling bliver lørdag den 21. maj 2011. 
 
Merete Rasmussen gjorde opmærksom på at de skraldespande, der er opstillet på Heather Hill ikke bliver 
tømt tilstrækkelig ofte, f.eks i Påsken. Desuden må man formode, at der bliver mere trafik på stranden og på 
Heather Hill i forbindelse med sandfodringsprojektet. Hun anmodede om, at bestyrelsen kunne bringe det 
videre på mødet i Landliggersammenslutningen den 12.maj. 
 
Der blev spurgt til hvem der har ansvaret for vedligehold af Rågemarksvej. Poul Risager kunne meddele, at 
Kommunen indtil videre har betalt al vedligehold af både Rågemarksvej og Mosestien. 
 
Da der ikke var yderligere indlæg, erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. 
  
Formanden takkede Poul Risager for kyndig ledelse af generalforsamlingen. 
 
Derefter var der, som traditionen byder, lidt smørrebrød, øl, vand, snaps og kaffe. 
 
 
 
Dirigent:   Sekretær: 
 
 
 
Poul Risager   Louise Stangerup 


