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BERETNING TIL GENERALFORSAMLINGEN 2008

Jeg byder velkommen til den 36. generalforsamlingen og aflægger hermed - på
bestyrelsens vegne - beretning over vore aktiviteter siden sidste generalforsamling, som
blev afholdt torsdag 03. maj 2007.

Bestyrelsen har igen haft et roligt år, hvor vi har afholdt 3 ordinære bestyrelsesmøder,
samt en ordinær generalforsamling som nævnt ovenfor. Hertil kommer en del telefon- og
mailaktivitet mellem møderne!

Vi har i perioden haft følgende aktiviteter:

Lørdag d. 19. maj 2007 afholdt vi igen "ren strand"-dag på bestyrelsens initiativ. 10-15
personer mødte op, og under Helgas ledelse fik vi igen lavet 2 stenfrie adgangsveje ud i
vandet ligesom stranden blev renset op for papir, tang og andet affald på et stykket udfor
adgangsvejene, som i øvrigt bliver flittigt benyttet gennem sæsonen, og oprensningen
holder faktisk en hel sæson.
De fremmødte havde en god formiddag i godt vejr og koldt vand!. Vi gentager initiativet i
år, og Gitte vil sige mere herom under "Eventuelt".

Lørdag d. 30. juni 2007 afholdt vi for første gang en sommerfest som blev gennemført i
vores nyindkøbte telt, som" vi havde meget fornøjelse af at få rejst på P-vendepladsen i
Slugten. Vi var godt 50 deltagere, og vores hjemmelavede frokost med sild og snapse
var en stor succes, som vi gentager i år lørdag d. 02. august - samme sted og i samme
lokaliteter. Vi må lade "først til mølle"- princippet gælde ved tilmelding, da 55 personer er
absolut maksimum.
Ydermere fik vi etableret et teltlaug ved samme lejlighed, som består af Christian og Kaj,

~ der administrerer udlejning og opstilling af teltet. Betingelserne kan I se på hjemmesiden
eller spørg Christian eller Kaj.

Ren dag 2008 - vores traditionelle arrangement - er blevet flyttet til d. 07. juni sammen
med Ren strand - dagen, hvor vi vil prøve at lave to arbejdshold, som hhv. arbejder i
området og på stranden med en fællessamling som afslutning.
I området vil vi koncentrere os om udbedringsarbejder bl. a. opsætning af nye
opslagskasser og etablering af en sti til Barsbæklund, som Eigil vil sige mere om under
"Eventuelt"

Handlingsplanen:
Vi fortsætter med at følge kloakkernes tilstand op, og vi har ikke i det forløbne år haft
problemer desangående.
Vi har haft lidt reparationsarbejde af vejbelægningen i det forløbne år og resten af
belægningsarbejdet på Kløften og Stenpolde forventes udført i 2008/2009, efter at vi har
vurderet det nødvendige omfang.
Økonomisk følger vi handlingsplanens budget og forventer at handlingsplanen afsluttes
med en mindre overskridelse på 30 tkr pga. investeringer, som ikke har ligget i
handlingsplanen, men som bestyrelsen har vurderet som værende acceptable f.eks.
festtelt og kopimaskine mv.
Bestyrelsen lægger op til en kontingentnedsættelse efter afslutningen af den
igangværende handlingsplan - mere herom under budgetbehandlingen!
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Skrivelse ifm. lokal plan N23:
For at følge op på vore tidligere skrivelser har bestyrelsen i perioden i efteråret været til et
informations- og dialogmøde med repræsentanter fra den nye Aabenraa Kommune, og
hovedkonklusionen må være, at der er sket en nulstilling hos kommunen pr. 01.01.2007
således at alt korrespondance og igangværende forhandlinger før den tid ikke har
gyldighed mere. Kommunen laver nu en prioritering af de trafikale problemer udfra
uheldsstatikker og her må vi konstatere at P-forholdene langs Loddenhøjvej har lav
prioritet ligesom et fortov ikke har kommunens bevågenhed.
Strandoprydning/vedligehold er også nedprioriteret til fordel for Skarrev på kort sigt.
Dvs. at det på sidste generalforsamling rejste spørgsmål omkring oprydning i de på
stranden liggende gamle og udslidte både ikke vil blive løst af kommunen - her må vi gå
andre veje!
I konsekvens af det forannævnte har bestyrelsen derfor valgt at udnytte den mulighed
som er indbygget i lokalplanen for Barsbæklund nemlig at etablere en stiforbindelse så vi
rent faktisk kan komme til stranden uden at være på Loddenhøjvejen eller i hvert fald kun
på et meget kort stykke til sidst!

Bestyrelsesarbejdet:
• Som konsekvens at sidste års generalforsamling har vi haft møder med en

foreningsjurist og har med denne diskuteret valgbarheden til bestyrelsen. Han vil
ikke på vore vegne konkludere men siger at det alene er generalforsamlingen der
beslutter hvem man vil have ind i bestyrelsen. Vi er ikke bundet af nogle love på
området så hvis vi ønsker at kun parcelejerne kan vælges så er vi begrænset til
de personer, der står skrevet på skødet. Som det er i dag kan alle vælges til
bestyrelsen da vedtægtern~ikke har nogen begrænsning. Advokaten siger ordret
citeret: "Foreningen bør efter nøje overvejelse og debat overveje, af hvem
foreningen bedst ledes, hvorefter generalforsamlingen må vælge de bedst
egnede kandidater." Bestyrelsen lægger hermed problemet op til debat og
afgørelse af generalforsamlingen evt. ved vedtægtstilføjelse.

• Ligeledes har vi diskuteret påtaleret med advokaten. Her siger han tydeligt at
ejerne af arealerne og Aabenraa Kommune er påtaleberettigede. Ejerne kan
delegere påtalekompetencen til bestyrelsen som udøver denne påtaleret på
vegne af de enkelte ejere. Dette fritager dog ikke den enkelte ejer
påtaleberettigelsen! Da det af vedtægternes §8 fremgår at foreningen tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, vil det være således, at påtaleretten kan
udøves af den samlede bestyrelse eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, af ejeren selv eller af Aabenraa Kommune.

• Påtaleret betyder at den påtaleberettigede har ret og pligt til at påbyde iht. de
love og regler der gælder for foreningens virke og i givet fald inddrage
myndigheder og andre relevante instanser til afgørelse af påtalen.

Information:
Bestyrelsen opsætte r med mellemrum fortsat meddelelser i vores opslagskasser så husk
at se efter, når I er ude at gå tur hernede!.

Vores hjemmeside er fortsat i drift, og Bent Madsen gør et stort arbejde for at holde siden
opdateret, ligesom han løbende foretager forbedringer og udbygninger af siden. Det
viser sig, at flere og flere rent faktisk er inde på siden
Vi tror fortsat, at siden er kommet for at blive, men må konstatere ud fra den
undersøgelse vi foretog ved sidste generalforsamling at kun 15% af vore medlemmer er
registrerede net-brugere så papirinformationen fastholdes foreløbigt.
HC er af bestyrelsen fortsat udpeget som ansvarlig overfor web masteren, så I skal helst
sende Jeres materiale eller andet, som I vil have på hjemmesiden til ham! Skulle I
komme til at sende det til en af os andre, er skaden ikke stor - vi formidler det videre!



• Side3 4. februar2009

Men det er vigtigt at slå fast, at vi fortsat vil annonære og meddele os, som vi hidtil har
gjort, og en eventuel ændring i dette skal vedtages af generalforsamlingen!

Afslutning:
Jeg vil på dette sted gerne takke mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde i
årets løb, og jeg synes, vi er nået langt med vore planer til gavn for Jer medlemmer -
Tak for det!!!

Så vil jeg - som tidligere bestyrelser har gjort det - endnu engang opfordre til, at vi alle
gør et forsøg på at overholde de - i øvrigt rimelige regler - vi har udarbejdet for at gøre
området til et dejligt og afslappende sted at være - og husk stadig at vedligeholde
kanterne ud til vejene.

-og med disse bemærkninger vil jeg ønske alle en god sommer og overlade
beretningen til debat på generalforsamlingen.

Pbv.

Jan Wojtczak
Bestyrelsesmedlem
Aabenraa d. 070508.


