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Grundejerforeningen Gaasehage´s ordinære generalforsamling 
Lørdag, den 26. maj 2018 

kl. 14.00 
Restaurant Øer 
Øerkrogvejen 2 
8400 Ebeltoft 

 
 
Referat: 
 
1. Valg af dirigent. 
Erick Lund blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet på 
hjemmesiden. 
 
2. Beretning fra bestyrelsen. 

  
Formand Henrik Jeppesen fremlagde bestyrelsens beretning. 
 
Beretning fra bestyrelsen: 

Kontingent: 2017 blev året hvor vores nye Klubmodul-system skulle vise sin effekt, og 1.maj. strømmede 

indbetalingerne ind, så det er en kæmpe lettelse for kassereren – og forhåbentlig også for medlemmerne der 

nu ikke skal huske på indbetaling. Så igen kan jeg bare opfordre så mange som muligt til at lade deres 

betalingskort registrerer. 

Dræn: Vores drænpumpe som vi fik etableret på stien mellem Øreflak og Øreflippen, har faktisk kørt i 

døgndrift i hele 2017, den fungerer rigtig godt, men de store mængder regn vi havde sidste år, var virkelig en 

prøvelse for drænet og pumpen. Vi har derfor renset drænsøen og udløbet flere gange for at komme af med 

de store vandmængder. Det må nok forventes, at der indenfor de næste år, må sættes penge af til en pumpe 

med større kapacitet. Vi følger nøje udviklingen og hvornår det kræves. 

Vejene: Vi må sige vores veje i året løb har lidt stor overlast. Først gravede TDC fiber fra feriebyen og her 

ud. Kort efter kom Fibia og gravede den samme strækning op samt de fleste stam og stikveje. Vandværket 

gik også i gang med at skifte en stor del af de gamle stophaner. Det våde efterår og den tidlige frost gjorde 

det også vanskelig og mange steder umuligt at retablere vejene. I maj 2017 fik vi afraspet stamvejene og 

behandlet med støv dæmpende Dustex. Som besluttet sidste år, fik vi sprøjtet igen med støv dæmpende 

Dustex i august, men den meget våde sommer gjorde at det faktisk blev skyllet væk. Den asfalterede del af 

Gåsehagevej blev repareret og hullerne fyldt op med asfalt.  

Gåsehagevej var så medtaget så den måtte vi afraspe igen i november. 
 
Støvgener: I løbet af året er støvgenerne vurderet og konklusionen er, at sprøjtning med Dustex 2 x p.a er 

den bedste løsning på nuværende tidspunkt. Det er ikke bestyrelsens vurdering, at der er tilslutning at 

hastighedsnedsættende foranstaltninger. 
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Højvandssikring:  7. oktober afholdte kommunen og SWECO orienteringsmøde om højvandssikring ca 120 

grundejere deltog. Repræsentanter fra bestyrelsen fik grundig gennemgang af ansøgningen til 

Kystinspektoratet i december af Kommunen og SWECO. Kommunen afsendte ansøgningen i januar 2018. 

Sidste nyt er: Kystinspektoratet sagsbehandler p.t. Sagsbehandleren har bedt ingeniørerne kigge på 

ansøgningen. I kan følge sagen via hjemmesiden, her er link til sagen. 

Knusning af Rynket Rose:  Kommunen har påtaget sig, at knuse Rynket Rose på arealet fra enden af 

Gaasehagevej og hen til enden af Klokkegrund 2 x p.a i 4-5 år. Arealet til højre for grusstien, her har 

Kommunen ikke fået tilladelse af ejerne. Vi håber, ejerne giver tilladelse, når de ser hvor resultatet på 

venstre siden. 

Strandsrensning:  Lørdag den 17. juni. Omkring 30 deltog og vi takker alle for indsatsen. Generelt bliver der 

løbende ryddet godt op af jer som går turen langs vandet. Det er dejligt. I år er der strandrensning lørdag den 

16. juni. 

Orientering via hjemmesiden: Vi er meget opmærksomme på, at informere så godt som muligt. 

Hjemmesiden bruges derfor til information. Tjek hjemmesiden for nyheder og ikke mindst har vi oprettet et 

forum hvor I kan bytte/sælge eller bare give noget bort, som andre kunne få nytte af fx fliser etc. 

Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge om kommunen gør noget ved skel i området. 
 
En del kommentarer og spørgsmål om reetablering af vejene efter gravearbejde. Bestyrelsen følger op på 
dette. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
 
3. Gennemgang af det reviderede regnskab til godkendelse.  

 
Fremlæggelse ved Kasserer Pia Groth  
   
Regnskab 2017 
Største post er vejene. Samlet er vi kommet ud med et beskedent overskud.  
 
 
Regnskabet blev godkendt 
 
4. Forslag fra bestyrelsen 
 
Budget 2019 og kontingent 2019 
 
Indtægtspost i 2019 på vejbidrag, som kun opkræves hvert 3. år.  
Vi forventer øgede udgifter til veje og dræn og foreslår derfor en kontingentforøgelse på 50 kr, så det 
fremover bliver 500 kr. Pr. År. 
 
Fremover bliver opkrævning flyttet fra 1. Maj til 15. Januar 
   
 
Budget 2019 godkendt inklusiv nyt kontingent    
 
 
5. Indkomne forslag fra medlemmerne blev drøftet og behandlet: 
 
Ingen forslag modtaget til denne generalforsamling. 
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6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant.  
 
Valgt til ordinære medlemmer af bestyrelsen: 
 
Pia Groth, Gaasehavej 2C – genvalgt.  
Flemming Jepsen, Øreflippen 51 - genvalgt 
 
 
7. Valg af revisor: 

 
Revisor: 
Allan Bante, Gåsehagevej 5 genvalgt  
 
Revisor Suppleant: 
Søren Wendt, Øreflippen 53 genvalgt  
 
8. Eventuelt 
 
(Her kan ikke træffes beslutninger): 
 
Indlæg om at overholde færdselsloven ind og ud af feriecentret og i forhold til bump på området. Betyrelsen 
har ingen myndighed på området.  
 
Der blev spurgt til regler om størrelsen på hegn i området. Dette er et anliggende mellem de enkelte 
lodsejere. Hvis man ønsker at klage, så skal den enkelte henvende sig til kommunen, som vurderer om det 
er lovligt og kan eventuelt udføre et hegnssyn. 
 
God ide at generalforsamlingen holdes her, så alle kan gå herhen fra området. 

 
Strandrensning lørdag den 16. juni 2018 kl. 14.00. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at deltage i 
dette for at holde området i orden. Det tager typisk kun 1 time samt en efterfølgende mulighed for en 
snak med andre over en øl/vand 
  
 
Bestyrelsen takker de ca. 55 fremmødte medlemmer for deltagelse i generalforsamlingen 
 
Med venlig hilsen  
Grundejerforeningen Gaasehage  
Bestyrelsen 
 
Referent Ole Okholm, 26. Maj 2018 


