
Referat af generalforsamling i 
Grundejerforeningen Gniben Strand  

16. april 2022 
 

1. Valg af dirigent og referent 

Formanden, Steen Ørnstedt, bød velkommen.  

Michael Nathan blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og 
beslutningsdygtig. 

Følgende grunde var repræsenteret:  

Gniben Strand 5, 18, 11, 45, 55, 54, 20, 92, 53, 61, 72, 6, 75, 37, 24A, 70, 81, 80, 95, 17, 16, 22, 40, 
50, 76, 23, 19, 28, 74, 68, 65, 71, 49, 73, 66, 79, 29, 33, 32, 34, 21, 67, 94, 100, 107, 51. 

Lydebjergvej 11, 14. 

Tobisvej 5. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen.  

Formanden, Steen Ørnstedt, gennemgik beretningen. 

- Foreningen har købt skilte til 20 km. hastighedsbegrænsning på foreningens veje. 
- Vejene vedligeholdes hvert andet år. Vi har fået ekstra grus (ved nr. 49), så man selv kan 

tage efter behov. 
- Afvandingsanlægget fungerer nu fint. Hvis man gerne vil tilsluttes hoveddrænrørene, skal 

man henvende sig til bestyrelsen. 
- Vores klage over kommunen vedrørende vedligeholdelsen af Bølerenden fra vores 

drænsystem og videre mod Skagelse Huk er gået igennem, så vi får 80-90.000 kr. tilbage fra 
kommunen. 

- Giv gerne feed back på vores vision (som er på hjemmesiden). 

Steen Ørnstedt nævnte, at der var planer om at udskifte færgen til en eller to eldrevne. 9. maj er der 
høringsmøde på skolen. Forventningen er, at udskiftningen skal foregå i 2026. Alle blev opfordret 
til at sende input og forslag til bestyrelsen. 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Regnskab 

Kasserer Søren Jepsen fremlagde regnskabet for 2021, samt budgettet for 2023. 



Begge dele blev godkendt. 

 

4. Forslag fra bestyrelsen 

Bestyrelsens forslag til kontingent lød på 750 kr. Det blev vedtaget. 

 

5. Forslag fra medlemmer 

Der var ingen forslag. 

 

6. Valg af bestyrelse 

Steen Ørnstedt genopstillede som formand, Ulrich Gothelf og Jan Kjeldsen som 
bestyrelsesmedlemmer. De blev valgt uden modkandidater.  

 

7. Valg af suppleant 

Anker Juul Tærsløv Sørensen opstillede som suppleant og blev valgt uden modkandidater. 

 

8. Valg af revisor. 

Birgit Frederiksen blev genvalgt. 

 

9. Eventuelt 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

 

Michael Nathan, dirigent   Claus Engelund, referent 


