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Beretning til Generalforsamlingen, fredag d. 02.05.2014 

 

Endnu engang velkommen til denne  42. generalforsamling. På bestyrelsens vegne, vil jeg hermed berette 

om de aktiviteter, der er blevet udført siden sidste generalforsamling, som blev afholdt d. 03.05.2013 med 

67 deltagere, hvoraf 40 var stemmeberettiget, ud af (112) stemmeberettiget medlemmer. 

I aften er vi …... deltagere, hvoraf …... er stemmeberettiget ud af (112) medlemmer. 

 

Bestyrelsen har i perioden bestået af følgende medlemmer: 

Helga Bakkensen, Kasserer 

Gitte Andreasen, Sekretær 

Sonja Jepsen 

Hans Kristian Eriksen 

Undertegnede, Frank Hansen, Formand 

 

AKTIVITETER 

Det har igen været et roligt år, hvor der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder: 9. juni (Gitte), 8. november, 

(Frank) og 21. februar, (Hans Kristian), samt ovennævnte generalforsamling d. 3. maj, 2013.  Derudover, 

naturligvis, en løbende kommunikation pr. e-mail og telefon, hvor en del af de daglige gøremål kan afklares. 

 

Der har været afhold de følgende traditionelle aktiviteter: 

RENDAG: d. 11.maj, hvor rigtig mange var mødt op trillebøre og andre redskaber. Vi var i alt 23 deltagere, 

som alle arbejdede hårdt og koncentreret. Der blev ryddet 3 badestier for sten ved stranden og stien 

mellem Søkær og Slugten blev belagt med stenmel. Vejret var godt og vi havde en hyggelig formiddag, som 

blev afsluttet med kaffe og  ”kommunale” rundstykker.  

En stor tak til alle fremmødte og til Gitte, Helga og Eigil, som havde stået for arrangementet. 

 



SOMMERFEST: Afholdt d. 15. juni ved Kløften 41 med ….. deltagere. Det blev en rigtig hyggelig fest, på tros 

af vejret. Tak til alle, som var med til at gøre dagen hyggelig ved jeres deltagelse, men naturligvis en særlig 

tak til festudvalget, som igen år bestod af: Tove, Hans Kristian, Jette og Torben. 

 

Aktiviteterne for 2014 vil jeg ikke sige noget om nu, da det behandles senere under pkt. 7. 

Ud over de nævnte aktiviteter, så er der to andre områder, som især har optaget bestyrelsen i perioden. 

 

VEJOVERTAGELSEN: 

Som I husker, så vedtog vi på sidste generalforsamling, at gå videre med projektet om at overtage vejene i 

vores område officielt. Det skulle vise sig at blive en træg og langsommelig affære, men det vil Helga 

yderligere redegøre for under næste pkt. på dagorden. 

 

KOMMUNIKATION: 

Som I måske også husker, så blev der på sidste generalforsamling fremsat et forslag om, at det skulle være 

muligt at få tilsendt alle de officielle dokumenter fra Grundejerforeningen Søkær ved hjælp af elektronisk 

post. Forslaget var desværre for sent fremsat og kunne derfor ikke behandles. Bestyrelsen synes imidlertid, 

at forslaget var rigtig godt og har derfor arbejdet videre med forslaget gennem det sidste års tid.  

Det vil sige, vores Webmaster, Ove, har arbejdet meget hård. Ove er,  som I ved,  ansvarlig for vores 

hjemmeside. 

Han har på frivillig basis tilbudt at oprette et e-mail system på vores hjemmeside, så man nu kan tilmelde 

sig ordningen, og fremover få tilsendt alle informationer fra Grundejerforeningen Søkær til sin egen e-mail 

adresse.  

Systemet har været prøvekørt den sidste månedstid. De medlemmer, som sidste år afleverede deres e-mail 

adresse har fået en invitation til at teste systemet af og mange har benyttet sig af muligheden. Det siger vi 

mange tak for. Senere vil Ove selv præsenteterer systemet, og derefter vil vi gerne hører jeres 

kommentarer og forbedringsforslag, men håber, at  mange af jer vil  tilmelde sig den elektroniske post 

ordning, da det vil spare mange penge i porto for foreningen.  

For dem, som af den ene eller anden grund ikke har lyst til at tilmelde sig den nye ordning, vil alting være 

som før, og de vil modtage deres information pr. brev som før. 

Vi vil selvfølgelig også fortsat benytte os af de 3 opstille opslagskasser i området. Så se efter dem - og læs 

om kommende aktiviteter og nyheder, - når I alligevel går jer en tur om aftenen. 

 

ØKONOMI 

Her bliver jeg nødt til at komme med den triste meddelelse, at Carsten Johannesen siden sidste 

generalforsamlig er afgået ved døden. Carsten Johannesen har i mange år været valgt som vores revisor, og 

vi vil mindes ham for hans mangeårige arbejde for vores forening. 



Selve økonomien vil jeg ikke sige så meget om, da den behandles efterfølgende  under et særskildt punkt. 

Kun- at økonomien stadig er meget sund og at vi i perioden ikke har været udsat for uventede 

omkostninger, og at vi i perioden heller ikke har afholdt alle de forventede omkostninger, på grund af 

forsinkelserne i projektet om vejovertagelsen. 

Efter diskutionen sidste år om omkostningerne til fejning af vejene, så har vi, som nogen måske har 

bemærket, endnu ikke  bestilt fejning, da vi har vurderet, at det indtil nu ikke har været nødvendigt. Vi vil 

dog følge situationen nøje. Det kan måske blive nødvendigt senere, når alle træer har afblomstret. 

Jeg bliver naturligvis nødt til at gøre opmærksom på, at det er den enkelte grundejers pligt og ansvar, at 

holde vejen ren ud for hver enkelt grund, hele vejen rundt om grunden. Det er dog mit indtryk, at det gør 

de fleste også. Det er heldigvis en fornøjelse at se, hvor store bestræbelser, der udfoldes for at holde 

grundene i  pæn stand. Vi håber de gode kræfter vil fortsætte, så vores område fortsat er pænt og 

attraktivt at bo i. 

Samtidig vil vi sige en særlig tak til alle de medlemmer, som yder en stor indsats ved at slå græs på nogle af 

vores fællesarealer og ikke mindst, for at holde nogle af vores fælles stier rene og pæne. 

 

AFSLUTNING: 

Afslutningsvis, vil jeg blot benytte lejligheden til at takke alle bestyrelseskolleger for et godt og hyggeligt 

samarbejde i året løb. Alle har ydet en stor indsats, på trods af en travl hverdag.  

Med disse ord, vil jeg give ordet tilbage til dirigenten for efterfølgende debat. 

 

Frank Hansen 

Formand 

 2. maj, 2014 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  


