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                                                                          www.klithøjdejret.dk  

 

Referat 

Ordinær generalforsamling 

Søndag 21. august 2016 

 

Generalforsamlingen blev afholdt på Klithøj 4. 

Foreningen serverede dejligt smørrebrød fra Mols Madservice med øl og vand som optakt til 

generalforsamlingen, der i år blev holdt i Jytte og Kurts hyggelige stue på en dejlig sommerdag med 

sol. 

Dagsorden for Ordinær Generalforsamling ifølge vedtægternes § 10.   

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
5. Forslag fra bestyrelsen: Ang. Fællesareal og fællesvej: Debat og afstemning om vi skal    
       gennemføre en Ejendoms sag. (Mere information følger). 
6. Forslag fra medlemmerne: Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at indsende   
       forslag til debat og evt. vedtagelse. (NB. Forslag til behandling skal iflg. §8 være for-   
      manden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen dvs. senest søndag 31. juli 2016) 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
       Vi opfordrer interesserede til at melde sig. Vi ser gerne nye ansigter i bestyrelsen. 
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
9. Valg af revisor. 
10. Eventuelt. 

 
 

Til stede: 13 stemmeberettigede matrikler: nr. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 25.   

                 Der er ikke indleveret fuldmagter. 

                 (Fremmøde: 22 personer) 

Afbud fra nr. 12, 19, 28, 31. 

Formanden bød velkommen til mødet og takkede Jytte og Kurt, som havde dækket hyggeligt op til 

alle fremmødte, for husly og gæstfrihed.  

Referent:   Bodil Pallesen nr. 8 
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Ad. 1.   Valg af dirigent 

Kurt Mønster, nr. 4, modtager valg som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt, og at dagsorden var udsendt i overensstemmelse med vedtægterne. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen med et fremmøde fra 13 ud af 25 matrikler og 

ingen fuldmagter, ikke var beslutningsdygtig i forhold vedrørende vedtægtsændringer (§10), men 

var beslutningsdygtig i alle øvrige spørgsmål. 

 

Ad. 2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Formanden kom i sin beretning ind på følgende punkter fra årets gang: 

Kort refereret (en udførlig skriftlig beretning blev omdelt ved mødet og er vedlagt referatet) 

1.  Aktiviteter 

a)  Bestyrelsen har afholdt 2 bestyrelsesmøder og der har været en øgning i mail/brev-    

     udveksling hen over året, især har matrikelsagen fyldt meget. 

b) Bestyrelsen har udsendt 9 fælles breve/mails til alle grundejerne i det forløbne år.  

c) Bestyrelsen har korrespondance om fortløbende sager:  

    - Hjertestartersagen: vi afventer svar på om vores nabo-grundejerforeninger vil være  

      med. 

    - Matrikelsagen: Sagen er grundigt beskrevet i formandens beretning. 

 

Tak for flot og ekstra stor fælles indsats på arbejdslørdagen 28. Maj 2016, tak for højt humør, 

gode kræfter – og kaffe og kage på terrassen hos Bodil og Ole i nr. 16.  Speciel tak til Torben der 

fortsatte med at køre grene væk dagen efter og genfødte vores bord/bænk med nyt træ og ekstra 

stabilisering. 

Tak til Susanne (nr. 10) for styr på økonomien og godt kasserer-arbejde.  

Tak til Kim (nr. 21) og Kurt (nr. 4) for at slå græsset på sti og fællesarealet, så det altid ser pænt 

ud. 

2.  Ang. Opgaver vedtaget på sidste års generalforsamling: 

a.   Matrikelsagen: Vejen og fællesarealet ved skrænten: Formanden uddyber sagsgangen  

                        med Ret og Råd i Ebeltoft. Den er nu afsluttet og har kostet os ca. 3000 kr. 

                        Vi har fundet ud af at skrænten skiftede nummer og status i 1976/77. Før dette  

                        tidspunkt har den tilhørt en gruppe lodsejere. Sandsynligvis pga. fiskeret.  

                        Via Retshjælp Aarhus er vi nu i kontakt med Retten i Randers, hvor Klithøj hører  

                        under. Vi har der indledt kontakt om evt. Ejendomsdomssag. 

                        Der arbejdes på at vi får overdraget Fællesmatriklen (vej og fællesarealer) til hele      

                        Grundejerforeningen.  
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b.   Bestyrelsen har ved Hartvig og Kim sammen med Jørn besigtiget fællesarealet og   

                        ud fra skelpæle fundet frem til at Henrik pløjer ind over vores fællesareal.    

                        Bestyrelsen tager kontakt til Henrik for at rette op på denne misforståelse. 

c. Beskæring af bevoksning: Det ser bedre ud med beskæring af bevoksning end tidligere, men 

der er stadig matrikler, der skal skære bevoksning længere ind til matriklen, og alle skal 

fortsat sikre tilbageskæring fra vejen, så vejbanen holdes i den foreskrevne 6 meters bredde. 

Klithøj 29 bedes fjerne udhængende bevoksning på stien ned mod fællesarealet. Alle bedes 

sikre at postkasser står i skel eller på egen matrikel. 

d. Ulige husnumre. Husk at tjekke skel mod Henriks mark og klip tilbage til egen matrikel. 

e.   Husk beskæring af træer, som illustreret i de omdelte kopier af formandens beretning    

      og som kan ses på Syddjurs Kommunes hjemmeside under: Vedligehold af private   

     fællesveje http://www.syddjurs.dk/indhold/vedligehold-af-veje 

 

3.  Private fællesveje og private veje 

a.      Angående forholdene omkring private fællesveje, vedligeholdelse af privatvej:  

         Syddjurs Kommune har lavet en fin oversigt over regler og lovgrundlag:       

         http://www.syddjurs.dk/indhold/vedligehold-af-veje 

    

4. Andet 

 Hjertestarter:  Trygfonden kan søges om donation. Bestyrelsen fortsætter undersøgelse af 

mulighederne for at få en i området. 

 Tak til Torben for indsatsen med at vedligeholde vores hjemmeside. Alle opfordres til 

bidrage til udvikling af hjemmesiden med flere bidrag omkring Klithøjs historie og 

historier om husene.    

NB. Dato for næste arbejdslørdag er 20. maj kl. 10 i 2017. Der vil blive planlagt let 

frokost/grillmad som en fornyelse. 

NB. Dato for næste generalforsamling er lørdag 19. august kl. 13 i 2017. 

Bestyrelsen takker for et godt samarbejde i året der er gået.            

Dirigenten takker for formandens udtømmende beretning.   

 

Bestyrelsens beretning v. formanden er taget til efterretning. 

 

 

Ad. 3.   Forelæggelse af regnskab til godkendelse 

Kassereren gennemgik det omdelte regnskab.  

Regnskabet godkendt. 

 

http://www.syddjurs.dk/indhold/vedligehold-af-veje
http://www.syddjurs.dk/indhold/vedligehold-af-veje
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Ad. 4.   Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet årligt uændret er 125,00 kr + ørebeløb svarende til husnummer. 

Kontingentindbetalingerne sker efter vedtægterne for ”indeværende år” og skal indbetales efter 

generalforsamlingen, hvor kontingentets beløb er vedtaget, således at regnskabsår og kontingentår 

følges ad. Kontingent indbetaling for ”indeværende år” gælder 1.07.16 – 30.06.2017. 

Kontingent vedtaget som foreslået. 

 

Ad. 5.   Forslag fra bestyrelsen 

Der lægges op til debat om vi skal gennemføre en Ejendomsdomssag.  Formanden har haft kontakt med retten i 

Randers. Gebyret på 400 kr for opstart er betalt og processen sat i gang :  

Det anbefales at Grundejerforeningen har et navn der ikke kan forveksles med andre grundejerforeninger. Det 

foreslås til næste års generalforsamling, at navnet på vores grundejerforening ændres til ”Klithøj Dejret”, som 

også er navnet på hjemmesiden. 

Foreningen har fået et CVR nummer  37943916, da det skal bruges i forbindelse med evt. tinglysning. 

Det anbefales, at vi søger at få alle medlemmer i grundejerforeningen til at skrive under på, at man støtter 

gennemførelse af en Ejendomsdomssag, men det er ikke et krav at alle er medunderskrivere. 

Vi kan nå med i en annoncering i pressen i januar 2017. Sagen kan så være færdig til april 2017. 

Formanden informerer om at bestyrelsen ikke ser problemer i at alle grundejere (ikke kun de oprindelige gamle 

skøder) kan være med. Det anses som en fornuftig disposition at få sagen ordnet. Det er ikke en sag vi står alene 

med, mange andre har haft lignende sager med byggekonsortier der er ophørt med at eksistere. 

Formanden sender en adresseliste rundt, som vi kan skrive under på og vil indhente underskrifter fra de 

resterende medlemmer af grundejerforeningen. 

 

Jørn spørger ind til matrikelsatte veje? Klithøj fra Skødshovedgaardsvej op til svinget ejes af Henrik og er en 

privat fællesvej. Tværvejen over mod Titanvej står til at være en offentlig vej på gamle matrikelkort. 

Formanden venter på et skriftligt dokument fra Henrik om aftale om vedligeholdelse af Klithøj op til svinget. 

Bent (nr 20) fortæller, at det han mindes er, at der ikke foreligger en skriftlig aftale, men at aftalen var mundtlig – 

”at vi holder vejen mod at bruge den”.  Lola (nr  2) fortæller at vi fik ”hævd på markvej”, som en anerkendelse af 

at vi har færdselsret på Henriks vej.  

Bestyrelsen vil afklare med Henrik, og ellers holder vi os til loven om private fællesveje.   

 

Formanden ønsker en tilkendegivelse af, om der forsat skal arbejdes med Ejendomsdomssagen, og om der skal 

fremsendes forslag til ændring af navnet på grundejerforeningen på generalforsamlingen i 2017. 

Der er enstemmig tilslutning til begge dele. 
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Ad 6.   Forslag fra medlemmerne 

Der er forslag om renovering af veje. 

 

Kim fremlægger et forslag om radikal renovering af alle veje og har indhentet en pris på dette. 

Anslået pris er 24.000 kr for fjernelse af midterrabat og pålægning af stabil grus på hele vejstrækningen, 

både Klithøj og Tværvejen. 

 

Jørn har talt med Gert, som vedligeholder Titanvej. Jørn foreslår, at midterrabatten forbliver og at hjulspor 

fyldes med stabilgrus. Alle der kører på vejen skal så opfordres til at køre med venstre hjulpar på 

midterrabatten for at forhindre at midterrabatten bliver højere. En ca. pris for dette forslag er 2-3.000 kr. 

 

Der spørges ind til holdbarheden i de to forslag. Der er ikke nogen garantier for holdbarhed i forhold til 

nogen af løsningerne. Der drøftes, at hvis Tværvejen er en offentlig vej – hvad betyder det så for 

vedligehold? 

Formanden vil kontakte kommunen med dette spørgsmål. 

 

Der drøftes at der stadig køres for hurtigt på både Klithøj og Tværvejen. Nogle mener, at huller i vejen 

forebygger for høj fart og går ind for, at vejen ikke bliver for god.  

Bestyrelsen vil drøfte de forslag og kommentarer der er indkommet og ser dem i forbindelse med at få 

aftalen med Henrik på plads. 

Bestyrelsen vil undersøge om der er en bestemt vejbredde på markvej / og på vej med mark på den ene side 

og bebyggelse på den anden som ved nr. 2 – 8.  

 

 

Ad. 7.  Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Formand Ruth Jensen nr. 25, Næstformand Hartvig Vendelboe Nielsen nr. 22 og Kasserer Susanne 

Olesen nr 10, er på valg.  

Alle genopstiller. 

Bestyrelsen er enstemmigt genvalgt.  

Bestyrelsen konstituerer sig som tidligere: 

Formand: Ruth Jensen nr. 25 

Næstformand: Hartvig Vendelboe Nielsen nr. 22 

Kasserer: Susanne Olesen nr. 10  

Bestyrelsen er enstemmigt valgt. 

 

Ruth, Hartvig og Susanne takker for valget og opbakningen. 

Der er meget stor ros og anerkendelse til bestyrelsens indsats og måden at varetage 

bestyrelsesarbejdet på i en god stemning. Der er stor opbakning til genvalg af bestyrelsen. 

Formanden inviterer medlemmer, som er interesserede i bestyrelsens arbejde til at deltage i 

bestyrelsen i en følgeordning, for senere at kunne indgå i bestyrelsen. 

 



Grundejerforeningen Klithøj 
 

6 
 

 

Ad. 8.   Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Suppleanter Kim Kejser nr. 21 og Bodil Pallesen nr. 8 genopstiller. 

Niels Kamp Skovgaard (nr. 11) opstiller som suppleant og inviteres til at indgå i 

bestyrelsessamarbejdet. 

 

Suppleanterne er enstemmigt genvalgt. 

Niels, Kim og Bodil takker for valget.  

 

 

 

Ad. 9.   Valg af revisor 

 

Kurt Mønster genopstiller til posten som revisor. 

Kurt Mønster bliver enstemmigt valgt.  

Kurt takker for valget.  

 

Ad. 10.   Eventuelt 

Alle har fået tilsendt information om at regeringen har oprettet en ansøgningspulje til hurtigt 

internet, målrettet områder med dårlig dækning. 

Vi skulle være i en god position til at komme i betragtning til denne pulje. 

Formanden sender en adresseliste rundt, hvor man, uden at binde sig, kan skrive under på en 

tilkendegivelse på at man vil støtte ansøgning om hurtigt bredbånd på Djursland. 

Formanden spørger, om der er stemning for at generalforsamlingen afholdes en søndag i stedet for 

lørdag, som har været tradition. Der er flest stemmer for at fastholde lørdag. (9 stemmer for lørdag, 

4 for søndag, 4 blank)  

Formanden takker for tilliden til bestyrelsens arbejde og takker for det gode samarbejde. Tak til 

Kurt nr. 4 for varetagelsen af dirigentposten. Tak til Bodil nr. 8, som referent. 

Dirigenten takker for den gode stemning og opbakning ved generalforsamlingen. 

 

 

 

Bodil Pallesen, nr 8. 
Referent  

 

22.08.2016 

 

 

 

 

 


