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SILDESTRUP STRAND GRUNDEJERFORENING 
 

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i 2018 
 

Lørdag den 14. juli 2018 kl. 10.00 
på 

Marielyst Ny Camping, Sildestrup Øvej 14 A 
 

DAGSORDEN: 
 
1.  Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2017 til godkendelse 
4. Godkendelse af budget for 2018 
5. Fastlæggelse af eventuel ændring af årskontingent ud over udviklingen i nettoprisindekset 
6. Indkomne forslag 
a. Forslag fra Jan Justesen, Kystvej 21: 

” Bestyrelsen pålægges at arbejde på, at al kommunikation til medlemmerne i fremtiden foregår pr 
emails, det vil sige, at alle medlemmer skal sørge for at afleverer en opdateret mail adresse til 
bestyrelsen inden en af bestyrelsen fastsat dato.  
Hvis bestyrelsen ikke har en mailadresse på et medlem og derfor bliver nødt til at sende med 
traditionel post, skal der lægges et administrations- og forsendelsesgebyr på en passende størrelse, for 
eksempel 50,00 dkr. 
Hvis et medlem ikke er i stand til at kommunikerer pr mail og i øvrigt også er fritaget fra digital 
kommunikation fra det offentlige, skal der selvfølgeligt tages hensyn til dette.” 

 
b. Forslag fra bestyrelsen: 
 

Teksten i Regler for vedligeholdelse af veje, punkt 1, ændres fra: 
 

”1….. 
Vejene er alle grusbelagte med undtagelse af Blommestien, hvor belægningen består af knust 
asfalt. Ved generalforsamlingsbeslutning 2017 er der tillige givet mulighed for, at vejene i det 
oprindelige område kan vedligeholdes med knust asfalt.” 

  Til : 
  1….. 

Overordnede veje i det gamle område er opbygget med naturmaterialer af sten og grus og i det nye 
område ”Blommestien” knust genbrugsasfalt. 

 
Bestyrelsen har til enhver tid pligt til at afsøge viden om effektive vedligeholdelsesmetoder og 
materialevalg til vejvedligehold. Såfremt der kommer nye materialer til vejvedligeholdelse eller nye 
metoder, som vurderes mere effektive, skal bestyrelsen indarbejde dette i foreningens program for 
vejvedligehold under hensyntagen til det oprindelige materialevalg og det besluttede budget.” 

  
Begrundelse: Grundejerforeningens væsentligste formål og primære opgave er at vedligeholde de 
private fællesveje. Der sker løbende udvikling i kvaliteten af materialer, behandlingsmetoder og pris 
for vejvedligehold, hvorfor det vurderes uhensigtsmæssigt at beskrive konkret materialevalg og 
behandlingsmetode i Regler for vedligeholdelse af veje. 

 
Som eksempel på behovet for at afprøve nye materialer, materialesammensætninger og metoder kan 
nævnes, at der i 2017 blev etableret øget pilhøjde på Jasminvej og tilsætning af ærtesten til 
grusmaterialet. Begge med en meget positiv påvirkning af holdbarheden. Det var dog ikke 



cykelvenligt, indtil stenene blev kørt fast - vi har drøftet dette med nuværende vejentreprenør og 
forventer, vi har en løsning på det til næste behandling.  
 
Teksten i Regler for vedligeholdelse af veje, punkt 5, ændres fra: 
 
”5…..  

          Der påkøres støvbinder på de overordnede fødeveje umiddelbart efter vejentreprenøren 
          har hovedistandsat vejene om foråret. Alt efter vejrliget efter Påske og før Pinse.” 

Til:  
”5….. 

          Der påkøres støvbinder på de overordnede fødeveje i det omfang, det skønnes nødvendigt.” 
 

Begrundelse: Behovet for anvendelse af støvbinder varierer alt efter hvilke materialer, der anvendes 
til vedligeholdelse af vejene.  

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
 På valg er: 
 a. Carl Erik Kragh-Jensen – modtager genvalg 
 b. Randi Dalskjær – modtager genvalg 
 c. Søren Nielsen – modtager genvalg 
 d. Nyvalg af et bestyrelsesmedlem, da Niels Kjærgaard ikke modtager genvalg 
8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år 
9. Valg af revisor for 2 år  
 a. Susanne Mortensen – modtager genvalg 
10. Pumpelaug 
11. Eventuelt 
 
Efter generalforsamlingen vil der i lighed med tidligere år blive serveret sild og lidt pålæg for ikke 
sildespisere. Vi glæder os til at se jer. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Bestyrelsen 
 
 
 
 
HUSK at registrere din emailadresse på foreningens hjemmeside www.sildestrup-strand.dk.  Husk også at 
opdatere, hvis du får ny emailadresse eller hvis du får ny privatadresse, så vi kan komme i kontakt med 
dig. På forhånd tak 



Formandens orientering 2017/2018 

Grundejerforeningerne mødtes med Guldborgsund Kommune i september måned 2017. Kommunen 
ønskede nye vedtægter for færdslen på diget med hensyn til cykling. Vedtægterne blev vedtaget af 
byrådet, men digelaget har klaget over denne vedtagelse af cykling på diget. Afgørelsen er endnu 
ikke kommet. 

Kommunen oplyste, at de vil forsøge at finde penge til at etablere en grussti fra Aldi og ned til 
Blommestien. Allerede i efteråret blev træerne fældet og ophugget til flis af en entreprenør. På 
grund af det regnfulde efterår kunne stien og området ikke laves færdig. Nu er det forår og stadig 
meget vådt oven på en snerig vinter. Hvornår færdiggørelsen vil finde sted, vides ikke endnu. 

Der blev fremsendt forslag om at få ændret hastighedsbegrænsningen, så der bliver 50 km på 
ringvejen og 40 km på asfalterede sideveje. Dette forslag blev ikke godkendt af kommunen og 
politiet. 

Toiletbygninger ved diget og parkeringspladser i vores område vil blive renoveret løbende i det 
kommende år. 

Indgangen til Marielyst ønskes forskønnet med nedsætning af forårsløg og nye skilte. 

Nye tiltag omkring buskørsel i vores område vil blive afprøvet i dette forår. 

På vores formandsmøde blev det besluttet, at den enkelte grundejerforening vil undersøge på deres 
generalforsamling, om der er opbakning til at få ændret til et samlet postnummer for Marie-
lystområdet, som dækker alle grundejerforeninger. F.eks. 4875 Marielyst erstatter 4873 Væggerløse 
og 4872 Idestrup men altså kun i sommerhusområdet. Der er positiv opbakning fra Guldborgsund 
Kommune. Med hensyn til nyt sundhedskort til fastboende i sommerhusområdet vil kommunen 
udstede det gratis. Ovennævnte skal være med til, at vores turister bedre kan finde vores som-
merhusområde. 
 
Bøtø Nor har fået fjernet træbeplantning langs Nordkanalen og til mindre sidekanaler, så de 
uhindret kan oprense den nu bredere kanal. 

Guldborgsund kommune og Fibia indkaldte til møde angående etablering af fibernet i Elkenøre og 
Sildestrup Strand Grundejerforening. Information blev udsendt af kommunen til alle grundejere via 
e-Boks. Grundejerforeningerne oprettede links på deres hjemmesider, så vores grundejere også via 
dette link kunne tilmelde sig tilbuddet. Der skulle være en tilslutningsprocent på 30 og dette blev 
opnået for Elkenøres område ved udgangen af januar og for Sildestrups område ved udgangen af 
februar måned.  Nu afventer vi så den endelige termin for gennemførelse af projektet. 

Årets arbejde i bestyrelsen har for det meste handlet om vejvedligeholdelse, som har været 
udfordret meget af det våde efterår, vinter og forår. 

Vi udsendte et brev til alle vores medlemmer i oktober måned 2017, hvor vi redegjorde for vores 
fremadrettede intensioner om, hvordan vi mener, at vejene vedligeholdes bedst muligt. Det gav ikke 
anledning til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, da der ikke var tilstrækkeligt ønske 
omkring dette. Vi vil på den kommende generalforsamling gøre yderligere rede for vores 
fremadrettede vejvedligeholdelsespolitik samt fremsætte forslag til vedtagelse af overordnede 
retningslinier for vedligeholdelse for det gamle område samt Blommestien. 



Den store udlejningsprocent af huse på Blommestien giver et øget udgiftsbehov for at kunne holde 
vejene i området tilstrækkeligt i orden, så de mange sommerhusgæster kan komme frem til husene. 

Beskæring af træer og beplantning samt græsslåning af græsarealer ud mod vores veje mangler 
stadig en hel del, før det er i orden overalt. 

Vi forventer lige som sidste år at lave Sankt Hans bål nede på stranden. 

Carl Erik Kragh-Jensen 

 







SSG drift
2018

Pumpefond
2018

Budget
2017

Budget 
Pumpefond

2017
Regnskab

2017
Indtægter:
Kontingent - tvungne 278.178 280.618 275.506,00
Kontingent - frivillige 50.281
Ekstraordinær  indtægt ved rykkere 1.821,13
Pumpefond kontingent 11.500 11.600 11.500,00
Indskud 5.200 4.000 7.200,00

Samlet indtægt 333.659 11.500 284.618 11.600 296.027,13

Udgifter:
Veje & stier 220.000 180.000 226.476,21
Grønne områder 25.000 30.000 30.507,71
Skilte & galger 1.000 3.000 0,00
Fartdæmpning 0 25.000 2.637,50
Pumper el-afgift 2.000 2.000 2.022,42
Pumper / afvandning 10.000 10.000 0,00
Digelaug &  Kystbeskyttelse 3.650 3.400 3.355,47
Møder 7.000 7.000 5.353,00
Kontor & tryksager 10.000 10.000 8.121,33
Porto 4.000 6.000 9.511,95
Gebyr - Bankgebyr 150,00
Administration  & gebyr 16.000 15.000 16.061,38
Advokat 2.000 0,00
Forsikringer 3.500 3.500 3.229,33
Drift hjemmeside 5.000 10.000 4.530,00
Æresmedlem 1.306 1.118 1.118,00
Ekskursion 12.000 12.000 6.843,00
Gaver 1.000 1.000 934,35
Generalforsamling  excl trykning 12.000 8.500 8.517,75
Turistforening  & Erhvervsforening 3.000 3.000 2.875,00
Sankt Hans 4.000 5.000 3.850,00
Badeponton 1.000 1.000 0,00
Højtaler 0 0 260,00
Hjertestarter 500 500 0,00

Udgifter i alt 331.956 12.000 325.018 12.000 336.354,40

Budgetover- / underskud 2017 1.703
Budgetover- / underskud pumpefond 2017 -500

Budgetforslag 2018


