
Generalforsamlingen for 2019 afholdt d. 30.8.2020 i Multihuset kl. 1100. 

 

Formanden bød velkommen, og eftersom det pga Covid-19 ikke er tilladt med fællessang under de 

former vi var – afspilledes sangen: Frit Land med Carl William som solist. 

 

Herefter valgtes Arne Toft som dirigent uden modkandidat. 

 

Arne Toft konstaterede at generalforsamlingen var lovlig – gennemgik dagsorden der var efter 

vedtægterne. 

Stemmetællere blev valgt som forreste person ved hvert bord, - og dækker over navne Torben – 

Birthe – Hanne – Kirsten - Erik – Inger – Hanne Kasserer kender deres identitet. 

 

Formandens beretning blev godkendt efter få opklarende spørgsmål. 

Kassererens regnskab blev godkendt.  

Budget 2020 blev godkendt. 

 

Pkt. 3 – indkomne forslag: 

1.: 

Formanden oplæste ønske fra Bakkerne 32 om tilladelse til afvigelse fra deklarationen gældende 

for huse med skel til Dokkedalsvej. 

 

Toften 52 – spurgte om en håndhævelse af deklarationen ikke også dækkede over ulovligheden i 

de Hegn – Busser og Campingvogne der stod rundt om. 

 

Formanden argumenterede for begge siders holdninger for og i mod og meddelte at Bestyrelsens 

holdning var at deklarationen skulle overholdes – og der var ingen steder skrevet muligheder for at 

bestyrelsen kunne meddele dispensation – samtidig ønskede bestyrelsen på ingen vegne at lege 

politi – men forventede at de enkelte lodsejere overholdt deklarationen og, hvis ikke så meddeltes 

det til bestyrelsen der så ville ta fat i hvert enkelt tilfælde. 

Manede også til besindighed, og opfordrede til at naboerne sammen blev enige / forsøgte at blive 

enige inden de involverede bestyrelsen, der jo alene kunne henholde sig til deklarationen. 

Sellegårde V 73 – synes godt, at støjvolde kunne være en mulighed – men tilsluttede sig i øvrigt 

bestyrelsens holdning. – ville dog gerne deltage i en evt. arbejdsgruppe, hvis det blev aktuelt. 

Toften 52 – spurgte om det er svært at ændre deklaration – hvilket dirigent og formand i enighed 

reelt svarede ” ja” til. 

Sellegårde 60 – udtalte opbakning til bestyrelsens holdning. 

Sellegårde 73 -igen at det kan være svært at ændre en deklaration og den nuværende bør bevares. 

Stenkisten 45 – om dekl. Indhold også dækker evt. træer – hertil svarer formanden at vi følger op 

på alle henvendelser, men igen at bestyrelsen er ikke politi. 

Stenkisten 35 – kunne fortælle at nabo havde henvendt sig om træer og det slet ikke var så svært 

at tale sig til rette – dog var de ikke enige om, hvad der skulle ske. 

Stenkisten 56 – at birketræer generer og suger mere vand til sig end de forbruger. 

 

Selve forslaget blev sat til afstemning – for stemte 3 – resten stemte imod. 

 

2.: 

Bestyrelsens holdning til Skyland arrangement på Campingpladsen – og evt. indsigelser imod 

den type arrangementer. 

 

Formanden meddelte igen at bestyrelsen ikke er politi og den type er myndighedernes ansvar. 

Sellegårde V 73 – at det var træls og vi ikke skal acceptere Skyland arrangementer. 



Sellegårde Ø nr 7 – Skyland havde ikke generet dem, med hverken opførsel eller støj – og vi skulle 

vel også huske at det var godt for byen, med købelystne unge mennesker der måske på sigt så 

mulighederne i Øster Hurup. 

Bakkerne 26 havde en kommentar til bas lyde – mest med smil på læben. 

 

3.: 

Hjertestarter – bestyrelsen var enige i det var et godt forslag og vil gå i gang med at søge 

Trygfonden om evt. tilskud / undersøge mulighederne – evt. opstilling ved Stenkisten og på Toften. 

Stenkisten 45 foreslår hjerteløber. 

Stenkisten 67 or. Om App til hjerteløber funktionen. 

Generalforsamlingen tilsluttede sig dette. 

 

4.: 

Spildevandsledning. 

Forslag fra Allan Aagaard om forsøg på pres til myndighederne vedr. forlængelse af 

spildevandsledning ud i havet. 

Formanden orienterede om at han havde foreslået evt. møde med fagligheden/ evt. minister, men 

også at den var videre via Strandlauget. 

Forslagsstiller argumenterede for opbakning direkte fra Sellegaarde Sommerhusforening 

Bakkerne 17 – støttede forslaget. 

Bakkerne 5 – det skal foreningen støtte 

Herefter afstemning / tilkendegivelse, hvilket endte ud i en enig generalforsamling der vælger at 

foreningen skal melde sin støtte til gruppens indsigelse. 

 

5.: 

Gadespejle. 

Sellegaarde V 72 – argumenterede for oversigt fra begge sider ved udkørsel i Stenkisten overfor nr 

3 og 4. 

Stenkisten 4 – mente problemet var dem der overså det endte i en blind vej  når de kom fra 

Sellegaarde. 

Forslag om at trække forslag tilbage – men forslaget blev bevaret  

Afstemningen viste 5 for og resten i mod. 

 

Dagsorden  5 – valg af suppleanter  

her meldte Susanne Aagaard Sellegårde Vest 73 sig tillige med 

Dorthe Pedersen, Bakkerne 17 

 

Eventuelt 

Dokkedalsvej 71 – kunne ønske mere info på hjemmesiden til kommende generalforsamlinger. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen. 

Der deltog 135 medlemmer – der repræsenterede 82 stemmer. 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde EFTER generalforsamling. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig med samme poster som i 2019. 


