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Medlemsnyt

www.sellegaarde.dk

18. Årgang 2014
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Kystvejen · Øster Hurup · 9560 Hadsund

Telefon: 98 58 80 11  ·  Fax: 98 58 86 25
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Generalforsamling 
Lørdag den 24. maj 2014 kl. 11.00 

Multihuset i Øster Hurup 

 Dagsorden:

   1. Valg af dirigent

   2. Formandens beretning

   3. Kassererens beretning 

   4. Indkomne forslag

   5. Valg af bestyrelse 

   På valg: Karl Henrik Voldum og Per Møller Nielsen

   6. Valg af 2 suppleanter.

   På valg: Poul Lauritsen og Poul E. Andersen  

   7. Valg af revisor 

        På valg Børge Kristiansen og Grethe Sørensen  

   8. Eventuelt. 

Forslag fra medlemmerne må - for at komme til behandling - være 
indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Husk 
Medbring dette blad = indgang til generalforsamlingen. 
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✥ Slamsuger med højtryksspuler
– kører også lørdag og søndag

✥ Vi kan tilbyde alt indenfor kloakarbejde,
salg af kloakrør, drænslange og topringe.

✥ Klipning af grene langs veje med fingerklipper, 
arbejdsbredde 2,25 m.

✥ Gravning med rendegraver, minigraver
og bobcat samt fræsning.

✥ Renovering af grusveje med grusudlægger.
Levering af vejgrus.
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Nyt fra kassereren. 2014.
Kære sommerhusejere.
Det har været en fornøjelse at overtage kasserer opgaven efter Børge. Han har passet 
arbejdet rigtigt godt.
I skrivende stund, den 11. april er solen hængt op på himlen, og straks falder tankerne og 
forventningerne på et forår og sommer med gode timer i sommerlandet.

Vi kan i vores sommerhusforening glæde os over at vores 399 medlemmer, har én fælles 
interesse, nemlig at holde området pænt og indbydende, til glæde for os alle. 
Det lykkes rigtig godt.

Det har med baggrund i krisens eftervirkninger,  været en overkommelig opgave at føre 
medlemskartoteket a`jour, og udsende velkomstbreve til nye ejere. 
- Men husk at give besked til os hvis i sælger sommerhuset, så vi kan sende opkrævning 
og velkomstbrev til den nye ejer.

Tak til foreningens medlemmer, som for langt de fl estes vedkommende betaler kontin-
gentet til tiden. Jeg har et stærkt ønske
” husk nu at melde betalingen til betalingsservice ”,
så  sparer du dig selv og foreningen for portoudgifter, og du undgår at jeg sender dig 
rykkere. 

På forhånd tak, og modtag ønsket om en god sommer.

Peder Østergaard

REVISIONSFIRMAET
KVIST & JENSEN
Mariagerfjord AS
STATSAUTORISEREDE REVISORER

Tlf. 98 58 44 88

Daniavej 16 · Assens · 9550 Mariager
Telefax 98 58 44 01
e-mail: mariagerfjord@kvistjensen.dk
Homepage: www.kvistjensen.dk
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...nu også med hvidevarer og små-el artikler.

ButiksCenter Hadsund      Tlf: 98571226     www.2talhadsund.dk

Problemer med at se tv?

- Kvalitet køber du hos 2tal-ELplus i Hadsund...

I butikken fører vi bl.a.: 

- Radio/TV
- Tilbehør
- Musik CD og DVD film
- Computer
- Hvidevarer
- Små el-artikler

Områdets største udvalg i fladskærme

Vores egne montører udfører: 

- Opsætning og servicering af 
  parabol og antennesystemer.
- Reparation af radio-tv udstyr.
- Udbedring af storm og lynskader.
- Computer netværk.
- Levering og montering af 
   produkter.

TV- kanaludbydere:    Boxer, Canal Digital og Viasat
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Bestyrelse og Revision
For Sellegårde Sommerhusforening.

Formand 
Niels Juel Nielsen 
Jyllandsgade 1 Sv. 
9610 Nørager 
Tlf. 98 654050 mobil 40195350 
Sommerhus: Sellegårde Øst 24 
E-mail: niels-juel@sellegaarde.dk

Næstformand
Klaus Klitgaard
Schous Alle´ 12
9560 Hadsund
Tlf. 98 571013 mobil 29469045
Sommerhus: Bakkerne 12
E-mail: klaus@sellegaarde.dk

Kasserer 
Peder Østergaard
Gærdesmuttevej 10, Assens 
9550 Mariager 
Sommerhus: Sellegårde Vest 32
Mobil:  20 11 16 95 
peder@sellegaarde.dk

Sekretær
Karl Henrik Woldum
Østergade 44
9440 Aabybro
Tlf. 98242275 mobil. 22 433029
Sommerhus Toften 52
E-mail: woldum@sellegaarde.dk

Veje m.m.
Per Møller Nielsen
Rypevej 2
8362 Hørning
Tlf. mobil 40 189642
Sommerhus: Sellegårde Øst 16
E mail: per@sellegaarde.dk

Revisor 
Børge Kristiansen 
Poppelvej 6. 
9510 Arden. 
Tlf. 98 562234 mobil 40217870 
Sommerhus Toften 22 

Revisor
Grethe Nygaaard Sørensen
Stenbjergvej 58
9220 Aalborg Øst.
Tlf. 98 257177
Sommerhus: Bakkerne 3

Hanne Lundsgård
Statsautoriseret ejendomsmægler

hlu@robinhus.dk / hlu.robinhus.dk

Mobil 30 31 30 74

- mere til digFast
salær
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Årsregnskab for  
Sellegårde Sommerhusforening 01.01.2013 til 31.12.2013

Indtægter:        2013                 1/6-31/12 2012
Kontingenter                                  120.000,00  119.400,00 
Annoncer i medlemsnyt    8.950,00      8.500,00 
Renteindtægter        557,34         309,45 
Kursregulering af aktier i Spar Nord   7.751,24                  0
Indtægter i alt                   137.258,58  128.209,45

Udgifter:
Generalforsamling    12.202,00    10.873,00 
Medlemsblad      2.200,00                  0 
Porto og gebyrer     2.473,00      3.205,08 
P B S       3.547,86      1.434,00 
Møder/diæter bestyrelse    9.000,00                  0 
Veje/grøfter   93.570,63    33.622,85 
Græsklipning friarealer.    4.000,00      4.000,00 
Hjemmeside     1.195,00                     0 
Kontorudgifter og hjemmeside    1.177,50      1.681,00 
Revision         600,00         600,00 
Diverse, gaver m.m.        950,00                  0     
Udgifter i alt                    130.915,99                       55.415,93

Årets resultat                       6.342,59                      72.793,52

Balance
Aktiver
Jutlander Bank konto 9231 2071206834 281.115,76                   281.924,41 
Periodiserede kontingenter        -600,00                 0 
330 aktier i Spar Nord Bank      16.236,00                       8.484,76

Aktiver i alt   296.751,76 290.409,17

Passiver
Egenkapital, primo   290.409,17  217.615,65 
Årets resultat       6.342,59    72.793,52
Egenkapital i alt    296.751,76  290.409,17

Passiver i alt                                    296.751,76  290.409,17

Ø. Hurup, den 22. marts 2014
Peder Østergaard 

Kasserer 

Regnskabet er revideret, bilag afstemt med bogføring. Beholdninger er afstemt med kontoudtog fra

Jutlander Bank - intet at bemærke. 

Ø. Hurup, den 22. marts 2014 
Børge Kristiansen      Grethe Nygaard Sørensen 
Revisor        Revisor 
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Budget  2014  Sellegårde Sommerhusforening 

INDTÆGTER 
KONTINGENT   KR. 119.400 

Renter   kr.          400 

Aktieudbytte  kr.            00 

Annonce i medlemsnyt kr.       7.000

INDTÆGTER I ALT KR.126.800 

UDGIFTER 
Generalforsamling    kr. 12.000 

Medlemsblad     kr.   4.000 

Porto     kr.   2.500 

PBS     kr.   4.900                

Møder, diæter, kørselsgodtgørelse bestyrelse kr. 12.000 

Vedligeholdelse Veje/grøfter   kr. 50.000 

Vedligehold friarealer   kr.   5.000 

Klipning og vedligehold Lege/ festplads  kr.   4.000 

Hjemmeside    kr.      250   

Kontorudgifter    kr.   1.250 

Diverse gaver m.m.    kr.   1.000 

Revision     kr.      600

UDGIFTER I ALT             KR.   97.500 

OVERSKUD              KR.   29.300 
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Genbrugspladsen i Als

Åbnings tider:
Mandag - fredag 13- 18
Lørdag, søndag og helligdage 10 -16
Den 24., 25. og 31. dec. samt 1. januar er der lukket.

Nu har genbrugspladsen været i gang et par år. Vi fra sommerhusforeningen 
Sellegaarde er meget glade for dens beliggenhed og den gode service vi alle 
får på pladsen.
Til alle os sommerhusejere, ryd op omkring jer og afl æg pladsen et besøg 
- se åbningstiderne her i bladet.
Hilsen næstformanden
Klaus Klitgaard

 Info@el-als.dk
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Vi tilbyder vore kunder:

– en god rådgivning
 – alt til hus, have og byggeri
 – varer til de »rigtige priser«
 – udlejning af værktøj
 – levering af varer med egne biler

HADSUND
INDUSTRIPARKEN 2 · 9560 HADSUND · TLF. 96 52 80 00 · FAX 98 57 16 10

Email: hadsund@vorupgruppen.dk - www.vorupgruppen.dk

Åbningstider
Tømmerhandel:

Mandag - torsdag  7.00-17.30
Fredag 7.00-18.00
Lørdag 9.00-13.00

Åbningstider
Byggecenter:

Mandag - torsdag  9.00-17.30
Fredag 9.00-18.00
Lørdag 9.00-13.00

Mandag - torsdag      6.30-17.30
Fredag 6.30-18.00
Lørdag 9.00-16.00
Søndag 10.00-15.00

Mandag - torsdag      9.00-17.30
Fredag 9.00-18.00
Lørdag 9.00-16.00
Søndag 10.00-15.00
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                          v/frm. Niels Juel  Haverslevgård, Jyllandsgade 1,
                          9610 Nørager
                          Tlf: 98654050/40195350
                          mail.: nj@juelopformering.dk

Sellegaarde Sommerhusforening 2014
Så er der en ny sæson igen med aktiviteter i vores sommerhusområde. 
Det er som altid rart med tiden hvor alting spirer og gror.
Håber det bliver en god tid, hvor sommeren kan nydes fuldt ud eller i 
pauserne mellem arbejde og ferie/fritid er kilden til tankning af gode 
stunder.

Det er dejligt at se den gode vilje der generelt er til at fælde træer der 
skygger for naboen, ligeledes at der klippes, så vejbredden holdes.
Der hvor det ikke sker, tager bestyrelsen fat i problemet i forlængelse af 
beslutningen fra sidste års generalforsamling, om at ordne sagen og helst 
i god forståelse med lodsejer. 

Siden sidst er der løbet megen okkervand i bækken og med det også et 
kysteroderings problem det er vi meget kede af, ikke at have fået en hold-
bar løsning på, men arbejder videre med sagen.
  
Det er i øvrigt meget beklageligt, hvor lidt kommunen gør for det bedste 
sommerhus område og samlede turist erhverv i Øster Hurup og dermed 
en signalværdi for Mariagerfjord kommune der skal mere til end ord. 
Det gælder pieren på havnen der blot ligger hen i årevis, cykelsti langs 
Kystvejen og okker problemet i Sellegaarde Bæk m.m. 
Vi vil herfra arbejde med disse områder.
Vel mødt på generalforsamlingen 2014 den 24. maj, hvor nogle af em-
nerne måske kan understøttes af generalforsamlingen.  
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Essendrup Vejservice
Gunderupvej 164, Gunderup

9260 Gistrup

Vi baner vejen, når det gælder:
Renovering af grusveje, fællesveje, skovveje, 

sommerhusveje 
og vejnet på campimgpladsen

Ring for uforbindende tilbud:

98 33 36 83 - 20 33 33 52 - 40 60 63 42
www.essendrup.dk
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 Hals december 2005

Kære feriehusejer
Da vi har god efterspørgsel på husene i dette område søger vi til sæsonen 2006 

nye huse til udlejning.

NOVASOL har her i området etableret et godt samarbejde med Øster Hurup 

Turistbureau, som sørger for god og professionel modtagelse og servicering af 

vores gæster. 

I vores flotte folder ”Sådan optimerer vi udlejningen af dit feriehus” kan du læse 

om vores service, herunder lejerskiftekontrol, depositumopkrævning, rengøring 

m.m. og iøvrigt se vilke fordele der følger med ved udlejning af dit hus gennem 

NOVASOL.

Ring gerne til mig og få tilsendt folderen, og skulle du være interesseret i en ufor-

pligtende vurdering af indtjeningsmuligheden ved udlejning , stiller jeg mig gerne 

til rådighed for et møde i huset.

NOVASOL er i dag Nordeuropas største formidler af feriehuse, og udlejer huse i 

det meste af Europa. Du kan som udlejer gennem NOVASOL opnå 25 % rabat på 

ferier i disse mange lande.

Med venlig hilsen
NOVASOL AS

Jan Dantoft
Ejerrådgiver
mobil 20 20 64 43 • email: jan.dantoft@novasol.dk

Efteråret 2007

2008

Sommer 2014

14
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Købmand Steen Risager
Hadsundvej 1, Als, 9560 Hadsund, Tlf. 98 58 10 14 

Støt boldklubben 

køb             fyringsolie

og lån trailer GRATIS

Åbent alle 
dage kl. 8.00-20.00
Tilbudene gælder til og med lørdag uge 14
Der tages forbehold for trykfejl, fejlleveringer og udsolgte varer.

Stor slagterafdeling
med dansk kvalitetskød
Bl.a. Friland svinekød

og 
Hadsund Kreaturslagteris oksekød

Stor, velassorteret
delikatesseafdeling

med mange specialiteter


