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Referat ekstraordinær generalforsamling Grundejerforeningen Fuglebæk Å 
 

Søndag den 29. maj 2016 kl. 10 
Willumsensvej 16, 4560 Vig 

 
Formand Martin Damm bød velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling. 
Der var 14 personer til stede svarende til 11 parceller. 
 
Baggrunden for denne ekstraordinære generalforsamling er, at der under punkt 4 på den ordinære general-
forsamling, var 2 forslag til afstemning. Da der på den ordinære generalforsamling, skal være over 50 % af 
grundejerne til stede for at få forslagene igennem, skal forslagene gå igennem endnu en generalforsamling 
for at blive endelig godkendt. 
 
Forslag1: 
Det vil ikke være tilladt at opsætte lukkede hegn i skel rundt om egen matrikel. 
Ønsker man at indhegne en del af matriklen, skal dette altid anmeldes bestyrelsen 
og godkendes af denne. Bestyrelsen lægger vægt på at indhegningens karakter 
skal være så tilpasset naturen som muligt, hvorfor man f.eks. ikke ønsker lukkede 
plankehegn. 
Martin Damm indledte med at orientere, at der er kommet en række fuldmagter på mail fra øvrige grundeje-
re til at stemme forslaget igennem. 
Der var en dialog om, hvorvidt man kan omformulere forslaget, således det både lyder på plankehegn og 
trådhegn. Dette er dog ikke muligt, da forslaget skal stå som det blev fremlagt på den ordinære generalfor-
samling. 
Forslaget blev enstemmigt stemt igennem og er hermed godkendt. 
Bestyrelsen skal altid kontaktes såfremt trådhegn eller andet ønskes opsat 
 
Forslag 2: 
Bestyrelsen kan på foreningens vegne kræve træer fjernet eller beskåret, såfremt de efter bestyrel-
sens vurdering, er til fare for færdslen på foreningens veje. 
Er påkravet ikke fulgt efter en måned, kan bestyrelsen for parcelejerens regning få udført arbejdet. 
Forslaget blev enstemmigt stemt igennem. 
 
Begge forslag tilføjes dermed vedtægterne. Det undersøges nærmere om tilføjelserne skal tinglyses. 
 
Formand Martin Damm takkede for flot fremmøde. 
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HUSK! 
At kontingentet på 500 kr. skal indbetales snarest og inden 1.juli 2013.  
Via netbank kan betalingen overføres til girokonto: reg. nr. 1551 konto nr. 6479839.  
Skriv venligst matr. nr. og navn på overførslen. 
Medlemmer som før har betalt via netbank, får IKKE automatisk tilsendt girokort til 
indbetaling af kontingent!! Dette brev fungerer derfor som opkrævning. 
 
 
Referat fra foreningens ordinære generalforsamling lørdag d. 26. april 2014 kl. 10.00 på restaurant 
Strandlyst i Vig. 
 
Den fungerende formand indledte mødet med at byde velkommen til de fremmødte. Han konstaterede at 
27 medlemmer var til stede. 
  

1. Valg af dirigent 
Den fungerende formand Kurt Jochumsen forslog Christian Groth som dirigent.  
Christian Groth takkede for valget som dirigent og konstaterede at indkaldelsen er lovligt indvarslet iflg. 
vedtægterne nemlig med 14 dages varsel og til afholdelse inden udgangen af april. 
 
Der vil være valg af bestyrelse ved dagens møde. 
 
Dirigenten gav herefter ordet til den fungerende formand jfr. dagsordenens pkt. 2 ”Beretning om foreningens 
virksomhed”. 
 

2. Beretning om foreningens virksomhed v/fungerende formanden 
Den fungerende formand Kurt Jochumsen indledte med at orientere om bestyrelsens opgaver med anlæg og 
vedligehold af veje, bro og dæmning. 
Endvidere kan nævnes foreningens påtaleret omkring opdeling af grunde. Foreningen giver ikke tilladelse til 
opdelingen af grunde i denne grundejerforening. 
 
I 2013 blev der foretaget en grundig omgang vedligehold af foreningens veje. 
Endvidere blev der foretaget vedligehold af stiarealet fra bommen og ned til dæmningen, således stien nu er 
dobbeltsporet. 
 
Stativerne til branddaskerne er blevet skiftet. 
 
Jf. debatten ved sidste års generalforsamling vedr. løsgående hunde, blev det aftalt at opsætte 3 skilte for at 
fremhæve, at hunde bør føres i snor. Disse skilte er opsat men desværre blev det ene skilt pillet ned 
umiddelbart efter det var opsat.  
 
Bortkørsel af kvas er en stor udgift for foreningen. Dog fastholdes ordningen – ét læs pr. grundejer. 
Bortkørsel af kvas sker i år i uge 21. 
Herefter vurderes det om der er økonomi og behov for vedligeholdelse af veje. 
 
Et medlem oplyste ved sidste års generalforsamling, at der var et løst cement fag på dæmningen. Dette er 
nu blevet lavet.  
 
Endvidere ”forsvandt” en del af broen sammen med stormen sidste år. Også dette er blevet lavet og det 
overvejes nu om der er økonomi til løbende at få udskiftet resten af broen. 
 

HUSK! 
At kontingentet på 500 kr. skal indbetales snarest og inden 1.juli 2016.  
Via netbank kan betalingen overføres til girokonto: reg. nr. 1551 konto nr. 6479839.  
Skriv venligst matr. nr. og navn på overførslen. 
Medlemmer som før har betalt via netbank, får IKKE automatisk tilsendt girokort til 
indbetaling af kontingent!! Dette brev fungerer derfor som opkrævning. 


