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Grundejerforeningen Gaasehage´s ordinære generalforsamling 
Lørdag, den 25. maj 2019 

kl. 14.00 
Restaurant Øer,  Øerkrogvejen 2, Ebeltoft 

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

  
Formand Henrik Jeppesen fremlagde bestyrelsens beretning. Beretning fra bestyrelsen: 
 
Kontingent: Opkrævning af kontingent og kommunikation med medlemmer fungerer rigtig godt via vores 

system ”Klubmodul”. Der er 325 medlemmer. 81 af dem overfører kontingent via bank og 8 har ingen 

mailadresse. Vi kan kun opfordre og bede om, at alle, der har mulighed for det, betaler via betalingskort, da 

det gør det lettere for os alle.  

Dræn: Vores drænpumpe som vi fik etableret på stien mellem Øreflak og Øreflippen, den fungerer rigtig 

godt. Vi må dog spule drænrørene med jævne mellemrum for at få maximum effekt. 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 at, det krævede nogle ressourcer at finde og få ”synderen” til at reparere hullerne ved 

Bjarkes Grund og Øreflak. Til sidst måtte vi have hjælp af kommunen som har givet tilladelsen til 

gravearbejdet. I juni 2018 fik vi afraspet stamvejene og behandlet med støvdæmpende Dustex. Som tidligere 

besluttet, fik vi igen sprøjtet med støvdæmpende Dustex i august. Det ser ud til, at sprøjte to gange med 

Dustex er den rette løsning lige i øjeblikket. Vi undersøger dog løbende for nye muligheder. Generelt, sæt 

hastigheden ned. Det er ikke kun gæster og turister, som kører stærkt ☺. Den asfalterede del af 

Gaasehagevej blev repareret og hullerne fyldt op med asfalt. På pladsen lige efter 90 graders svinget har vi 

altid en portion stabil grus liggende som I endelig bare skal bruge af hvis der lige skulle være opstået et hul i 

vejen imellem afraspningerne. Det er der flere som benytter sig af – og det er rigtig godt. Vi vil gerne bede jer 

alle tjekke og klippe træer og buske ud mod vejene. Flere steder er vejene begyndt at slå sving. Samtidigt vil 

vi gøre opmærksom på, at vi i fremtiden selv skal slå det græs der er imellem vores grunde og vejene. Vi 

havde en uheldig episode som gør at leverandøren meldte fra.  

Højvandssikring:  

Kommunens sendte ansøgning til Kystinspektoratet i januar 2018. Kommunen sendte forslaget i partshøring 

i juli med frist til 31. august. Der kom 8 kommentarer. Alt sammen blev forelagt byrådet 24. oktober. Byrådet 

godkendte projektet. Herefter kom klageperioden på 4 uger. Der kom 3 klager. Projektet ligger derfor nu i 

Klagenævnet. Kommunen kan ikke kontakte Klagenævnet men må afvente behandlingen. Behandlingstiden 

kan være fra 1,5 – 2 år. I kan følge sagen via hjemmesiden, her er link til sagen.  

  

http://www.gaasehage.dk/
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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. Knusningen blev kun gjort èngang i 2018 p.gr.a den tørre sommer. Arealet lige 

til højre for grusstien og hen til slusen, her har vi en dialog med ejerne og Kommunen om tilladelse til at 

knuse.  

Strandsrensning:  

Lørdag den 16. juni deltog omkring 30 store som små 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 

15. juni. Hvor vi smider et par pølser på grillen.  

Orientering via hjemmesiden:  

Vi er meget opmærksomme på at informere så godt som muligt. Hjemmesiden bruges flittigt til information. 

Så hold godt øje med den ☺ 

 
Beretningen blev godkendt. 
 
 
3. Gennemgang af det reviderede regnskab til godkendelse.  

 
Fremlæggelse ved Kasserer Pia Groth. Regnskab 2018: Største post er vejene. Samlet er vi kommet ud 
med et beskedent overskud.  
 
Regnskabet blev godkendt 
 
4. Forslag fra bestyrelsen 
 
Budget og kontingent for 2020 
 
Budget 2020 godkendt inklusiv eksisterende kontingent (500 kr. pr år)    
 
 
5. Indkomne forslag fra medlemmerne blev drøftet og behandlet: 
 
Ingen forslag modtaget til denne generalforsamling. 
 
 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant.  
 
Valgt til ordinære medlemmer af bestyrelsen: 
Henrik Jeppesen, Gåsehagevej 2A, genvalgt 
Keld Balle, Øreflippen 66, genvalgt 
Ole Okholm, Øreflak 60, genvalgt 
 
Erik Kloppenborg Madsen, Gåsehagevej 12C, genvalgt som suppleant 
 
7. Valg af revisor: 

 
Revisor: 
Allan Bante, Gåsehagevej 5 genvalgt  
 
Revisor Suppleant: 
Ivan Kristensen, Øreflak 50, valgt 
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8. Eventuelt 
 
(Her kan ikke træffes beslutninger): 

 
Strandrensning lørdag den 15. juni 2019 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. I år smider vi pølser på grillen til de fremmødte. 
 
Dialog om hvordan støvgener kan minimeres. Bestyrelsen svarer, at mange muligheder gennem tiden er 
undersøgt. I kommende periode undersøges om der kan findes miljøvenlig belægning som kommunen siger 
ok for, som kan løse problemer med støv. Indtil anden løsning er fundet bruger vi dustex 2 gange om året. 
 
Indlæg fra medlem fra Øreringene 7, som gav udtryk for at Øreringene ikke ønsker af får denne vej afrettet 
og sprøjte med dustex. Bestyrelsen anbefaler fortsat løbende vedligehold inkl. dustex for at holde vejene i 
orden inklusiv minimering af støv. Medlem fra Øreringene 7 blev opfordret til at afklare om det er et samlet 
ønske fra hovedparten af medlemmerne på Øreringene. 
  
 
Bestyrelsen takker de ca. 55 fremmødte medlemmer for deltagelse i generalforsamlingen 
 
Med venlig hilsen  
Grundejerforeningen Gaasehage  
Bestyrelsen 
 
Referent Ole Okholm, 26. Maj 2019 


