
Generalforsamlinger 1962 - 1969  
 

Dette dokument indeholder gengivelser af generalforsamlinger fra den stiftende generalforsamling i 

1962 til og med 1969. 

Der er ikke tale om en fuldstændig afskrift af de gamle protokoller, men indholdet af disse er fuldt 

ud gengivet. Nogle protokoltilførsler både om generalforsamlinger og bestyrelsesmøder er 

kortfattede. F. eks. står der nogle steder i protokollerne, at spørgsmål har været drøftet, uden at det 

oplyses, hvad man besluttede. 

  

 

Grundejerforeningen blev stiftet på en generalforsamling den 24. september 1962.  
 

Protokollen begynder således: 

 

Efter et initiativ taget af E. Høst, Bovien, K. Hartnack og S. Bøg afholdtes stiftende 

generalforsamling på Højby hotel søndag den 23. september 1962 kl. 10. 

Hertil var mødt ca. 40 personer samt 2 observatører fra Strandvang II. 

 

Efter at have ventet ¼ time bød E. Høst velkommen og på initiativtagernes anmodning blev 

Hans Olsen valgt til dirigent. Dirigenten gav ordet til Høst og bad ham gøre rede for 

initiativet og forelægge lovene. Høst startede med at omtale mødet med Strandvang II i 

Stenstrups forsamlingshus lørdag den 4. august samt initiativtagernes forarbejde og 

undersøgelse med henhold til vejenes istandgørelse, derefter gik han over til at forelægge 

lovene samt en forklaring til disse. 

 

Herefter overgik vi til drøftelse af lovene. 

 

Under § 1 blev diskuteret om vi skulle danne een eller to foreninger. Det blev sat under 

afstemning og vedtaget at danne een stor grundejerforening, hvis navn blev 

”Grundejerforeningen Nyrup-Strandvang.” 

 

§ 2. Hans Olsen vil gerne have ændret denne fra, at bestyrelsen skal håndhæve brand- 

politilov- hegnslov samt byggevedtægten, til at bestyrelsen kun skal orientere medlemmerne 

om dette. 

 

§ 3. Hr Mai vil have indført, at parcelejere med flere parceller også har flere stemmer. Dette 

blev vedtaget. 1 stemme for hver matr.nr.  

Juhl Sørensen mente kontingentet var stor. Hartnack svarede med en forklaring af de 

indhentede tilbud på vejenes istandgørelse. 

 

Hans Olsen ville have lige stort kontingent, hvad enten der var hus på grunden eller ej. Om 

dette stemtes der. Her var 2 stemmer for H.O.`s forslag. 9 for det bestående. 

… 

§ 5. fik indføjet, at ingen regning kan anvises uden formandens underskrift. 

… 

§ 7 ændredes til at forslag som ønskes optaget på generalforsamlingens dagsorden skal være 

bestyrelsen i hænde senest 1. april. 
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… 

§ 10 ændredes til at bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer i stedet for 3, og at 3 medl. er nok 

til at den er beslutningsdygtig. 

 

§ 11. Loven om tilladelse til at opføre raftehegn blev ændret til at der kunne tillades indtil 10 

m i skellet. Juhl Sørensen argumenterede for 20 m i vinkel. Ellers gik diskussionen om de 8 m 

høje træer. Det blev vedtaget at stryge denne. 

… 

Herefter gik man over til valg af bestyrelse, hvorunder E. Høst frabad sig valg.  

Bestyrelsen kom til at bestå af følgende: 

 

Keld Hartnack, Aunstrup Sanatorie 

Poul Bøg, Drejøgade 19, Ø. 

Hans Olsen, Madumvej 25, Brh. 

Alex Bøgh, Havdrupvej 13, Brh. 

Fru Bovien, P. Knudsensgade 60, SV. 

 

Suppleanter blev: 

Juhl Sørensen, St. Kongensgade 118 

Mai, Kildager 51, Brh. 

 

Revisorer blev: 

Poul Christensen, Muldager 4, Brh. 

Erik Høst, Stengårdsalle 30, 

 

Revisorsuppleant blev: 

Fru E. Hansen, Phil, Skovsvej 29, F. 

 

Inden mødet blev hævet takkede Poul Christensen initiativtagerne for deres forarbejde. 

 

Herefter samledes bestyrelsen og konstituerede sig. 

 

Formand blev K. Hartnack 

Kasserer blev Alex Bøgh, 

Sekretær blev Poul Bøg 

1. medlem blev Fru Bovien 

2. medlem blev Hans Olsen 

 

 §§ 4, 6, 8, 9, 12 og 13 blev vedtaget uden ændringer. 

  

Protokollen fra stiftelsen af grundejerforeningen kan altså berette, at baggrunden var spørgsmålet 

om at få sat vejene i stand. Gennemgangen af de første vedtægter viser, at man allerede fra 

grundejerforeningens start har drøftet mange af de forhold, som stadig går igen på 

generalforsamlinger: skal bestyrelsen orientere om gældende regler, eller skal bestyrelsen håndhæve 

disse regler, har man 1 stemme pr. parcel, og hvad skal medlemmer med flere parceller betale i 

kontingent, samt hvilke hegn må man opsætte.  
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Den 2. generalforsamling blev holdt den 16. maj 1963 på Jernbane Cafeen, Vanløse. 

 

Der var mødt 32 stemmeberettigede medlemmer.  

 

Hans Olsen blev valgt som dirigent.  

E. Høst og Wichmann blev valgt som stemmetællere.  

 

Det blev på denne generalforsamling vedtaget, at grundejerforeningen skulle ændre navn til 

”Grundejerforeningen Nyrup Udlodder”, som har været grundejerforeningens navn siden. 

 

Formanden kom i sin beretning ind på baggrunden for og initiativet til stiftelsen af 

grundejerforeningen.  

 

Han gav en redegørelse om istandsættelsen af vejene og om sagen mod grosserer J.G. 

Andrezejczak.  

 

Protokollen fortæller, at det vigtigste af de spørgsmål, som blev stillet om vejene, var 

Grundejerforeningen Strandvang II´s bidrag til istandsættelse af vejene. Bestyrelsen ville forhandle 

med den anden grundejerforening derom eller bede Højby Kommune om at mægle mellem de to 

grundejerforeninger.  

 

Hans Olsen oplyste bl.a. om de praktiske forhold angående istandsættelse af vejene, herunder om de 

store vandhuller på Græslodden og Moselodden, som han mente ville blive så bekostelig affære, at 

det lå uden for grundejerforeningens opgave.  

 

Generalforsamlingen besluttede, at der var ”foreningens opgave at sætte vejene i stand, så alle 

kunne køre til deres grund, uanset det skulle betyde en omvej.” 

 

 Det blev vedtaget at ændre vejnavnene ”Mellemlodden” og ”Parallellodden” til ”Englodden” og 

”Lynglodden”. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne K. Hartnack, K. Bovien og Hans Olsen blev genvalgt.  

 

Også revisorerne Poul Christensen og E. Høst og revisorsuppleanten, fru. E. Hansen blev genvalgt. 

 

Protokollen fortsætter: 

 

Det blev så besluttet at holde en pause til at læske de tørre ganer i.  

 

Efter ½ time fortsatte mødet.  

 

Gennemgang af regnskabet fandt man unødvendigt, da det var tilsendt alle medlemmerne.  

 

Der blev herefter forespurgt om hvor mange restancer der var.  

 

Kassereren oplyste her, at alle på mær 3 medlemmer havde betalt kontingent, samt hvor meget 

der var i foreningens kasse.  
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Mødet sluttede med, at Poul Christensen Revisor takkede kassereren for hans gode orden i 

regnskabet.  
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Generalforsamling blev holdt den 21. maj 1964 kl. 20.00 på Jernbane Cafeen, Vanløse. 
 

Dagsordenen for generalforsamlingen i 1964 blev besluttet på et bestyrelsesmøde holdt den 10. april 

1964 hos Alex Bøgh.  

 

Der var mødt 35 medlemmer, og igen blev Hans Olsen valgt som dirigent.  

 

Formanden kom i sin beretning ind på, at der nu var sat vejskilte op, og at de vejarbejder, som var 

vedtaget på den seneste generalforsamling, stort set var udført af vognmand Gunnar Nielsen, Klint.  

 

Udlodden, som var hovedopgaven, var udlagt i 4 m. bredde med lerholdigt vejgrus, og grenene på 

træerne langs vejen var blevet stammet af i 2 m højde.  

 

Hullerne på Moselodden og Lynglodden var udbedrede og tilkørslerne til Englodden og 

Bakkelodden var blevet regulerede.  

 

Vandhullet på Græslodden var under udbedring. Der manglede endnu noget, som ville blive lavet 

efterhånden som der var midler dertil.  

 

Der havde været en korrespondance med Højby Kommune om dræningsarbejder. Det samme gjaldt 

for mosegrise og muldvarpe.  

 

Der havde også været en korrespondance med N.V.E. Protokollen fortæller ikke, hvad man havde 

korresponderet med N.V.E. om. 

 

Under debatten om formandens beretning oplyste formanden, at Strandvang II var indforstået med 

at betale sin andel af vejarbejdet.  

 

Formanden ville rette henvendelse til Højby Kommune om opslag om giftudlægning, og om 

bygningsinspektørens tilsyn med kvasbunker og dårlige huse 

 

Formanden ville også henvende sig til kommunen om, at ingen af grundejerforeningens medlemmer 

havde nogen form for strandret, udover den ret, man kunne have til den strandeng på ca. 5 tønder 

land, som Laura Schmidt havde skænket kommunen. 

 

Endelig ville formanden henvende sig til kommunen om, at sognerådsformanden havde oplyst, at de 

skatter, grundejerne betalte, hovedsagelig blev brugt til vedligeholdelse af kommunens veje, som på 

grund af den stærkt udvidede trafik var blevet meget dyre at vedligeholde. 

 

Et medlem fra Moselodden besværede sig over, at nu var Udlodden, hvor bestyrelsens medlemmer 

boede, gjort i stand, medens der stadig manglede meget på Moselodden og Englodden.  

 

Formanden svarede hertil, at han var på valg næste år, og hvis klageren mente, at bestyrelsen 

handlede efter egne interesser og ikke ud fra generalforsamlingens ønsker, stillede han gerne sit 

mandat til rådighed. I øvrigt var de vejforhold, klageren havde besværet sig over på 

generalforsamlingen i 1963, i det store og hele udbedrede. 
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Formanden oplyste endvidere, at spørgsmålet om dagrenovation formentlig ville finde en løsning, 

når Højby kommune havde fået afholdt det møde, hvortil grundejerforeningernes formænd skulle 

inviteres. 

 

Formandens beretning og kassererens regnskab blev taget til efterretning. 

 

Der var indkommet et forslag til ændring af vedtægternes § 11 om hegn, men da forslaget ikke var 

indkommet før den 1. april kunne der ikke træffes nogen beslutning om forslaget, som blev henvist 

til behandling på næste års generalforsamling. Der udspandt sig i øvrigt en livlig debat om 

forståelsen af § 11. 

 

E. Høst gav derefter en redegørelse for vandværkets tekniske og regnskabsmæssige forfatning. 

 

Protokollen fortæller, at ”punkt 5 blev vedtaget af generalforsamlingen som foreslået af 

bestyrelsen”. Dagsordenen er ikke kendt, men der er formentlig tale om (gen)valg af 

bestyrelsesmedlemmer.  

 

Under punkt 6 blev Juhl Sørensen og May genvalgt som bestyrelsessuppleanter. 
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Der blev holdt generalforsamling den 31. maj 1965 på Damhuskroen. 

 

Der var mødt 44 medlemmer. 

 

T. M. Wichmand blev valgt som dirigent. 

 

Formanden kom i sin beretning ind på opsætningen af skilte om hastigbegrænsning til 20 km/t, på 

renovationsordningen samt på retssagen mod grosserer J.G. Andrezejczak om vejene.  

 

Beretningen omhandlede videre spørgsmålet om udlægning af gift mod mosegrise og muldvarpe og 

opsætning af redningsmateriel ved stranden samt spørgsmålet om medlemsskab af 

grundejersammenslutningen.  

 

Der blev stillet spørgsmål angående vandskellet for Græslodden, og formanden lovede at 

undersøge, om vandskellet havde noget med dræning at gøre. 

 

Punktet om aflæggelse af regnskab, som tidligere ikke har givet anledning til megen og kun rosende 

omtale beskrives denne gang således: 

 

”Til regnskabet ønskede revisor P. Christensen ordet og oplæste revisionens antegnelser.  

 

Formanden kommenterede antegnelserne og redegjorde på forespørgsel for restancerne. 

 

Det vedtoges at ændre regnskabsopstillingen fra næste år til det af revisorerne på 

generalforsamlingen omdelte kasseregnskab.” 

 

Der var herefter ”en livlig diskussion” om bestyrelsens forslag om at ændre vedtægtens § 3, således 

at medlemmerne skulle betale 30 kr. årligt pr. husstand med opført hus, og for dagrenovation 

yderligere 30 kr. årligt.  

 

Det endte med, at der kun skulle opkræves 23 kr. årligt.  

 

E. Høst redegjorde for de forskellige muligheder for afhentning af affald. 

 

Bestyrelsen havde også foreslået en ændring i vedtægtens § 11, således at:  

 

”Motordrevne have-, mark- eller skovredskaber må kun anvendes i tiden kl. 8.00 – 18.00 på 

hverdage og kl. 9.00 – 12.00 på søn- og helligdage.”  

 

Forslaget blev vedtaget, idet det herom i protokollen hedder:  

 

”men der rejste sig en livlig debat om det formålstjenlige i at medlemmerne mødte til 

generalforsamlingen, når § 9 var udformet på en måde, så de ”aktive” medlemmer på 

generalforsamlingen ikke hvde stor mulighed for at tage stilling til forslagene.” 

 

Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 13 om grundejerforeningens deltagelse i 

sammenslutningen af grundejerforeninger i Højby Kommune blev også vedtaget.  
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Det samme gjaldt bestyrelsens forslag om at optage parceller ved Uglevej og Gøgevej (nu 

Gøgetoften) som medlemmer, forudsat at alle parcelejerne her tilsluttede sig. 

 

Til bestyrelsen nyvalgtes T. Wichmann og K. Hartnack lod sig genvælge, da ingen andre stillede 

op.  

 

Da samtidig Maj trådte ind i bestyrelsen som suppleant for Alex Bøgh, blev Leif Frederiksen 

sammen Juhl Sørensen valgt som bestyrelsessuppleanter.  

 

De 2 revisorer ønskede ikke genvalg, og som nye revisorer valgters Hvidsten, Lydia og Sørensen, 

Bakkelodden 4. 
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Der blev holdt generalforsamling den 24. maj 1966 på Damhuskroen. 

 

Der var mødt 25 medlemmer.  

 

E. Høst blev valgt som dirigent. 

 

Formanden kom i sin beretning ind på ”kalamiteten med vandløbet på Græslodden” samt på at 

parcelejerne ved Uglevej og Gøgevej servitutmæssigt var forpligtet til at blive medlemmer af 

grundejerforeningen.  

 

Han omtalte også renovationsordningen med afhentning af skrald inde ved husene og indkøbet af en 

adresseringsmaskine samt at vejen, matr.nr. 2-g Nyrup by (formentlig rettelig 2-di Nyrup by – 

vejene Udlodden, Tværlodden og Græslodden) nu var tilskødet grundejerforeningen.  

 

Han omtalte videre mødet mellem grundejersammenslutningen og kommunen, bekæmpelsen af 

muldvarpe, samt at grundvandet i vinteren var steget 1½ meter, og at grundejerforeningen derfor 

ville hjælpe med at få grøftesyn.  

 

Grundejerforeningen havde nu 119 medlemmer, hvoraf 5 var i restance. De ikke medlemspligtige 

parceller var afkrævet 20 kr. til renovationsordningen. 

 

Under debatten om formandens beretning kom man ind på grundejerforeningens indflydelse på den 

private renovationsordning, på de mange mosegrise og muldvarpe i grundejerforeningens område 

samt på udbedring af Englodden og på spørgsmålet om kloakering.  

 

Om det sidste sagde E. Høst, at det var forsvarligt med en afstand på 25 m mellem sivebrønde, nu 

hvor vandværket var flyttet ind i baglandet.  

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

Regnskabet blev godkendt uden debat. 

 

Der blev vedtaget en ændring af § 3, men protokollen oplyser ikke hvilken.  

Der blev også vedtaget en tilføjelse til § 10 om honorar til kassereren. Denne tilføjelse skulle sendes 

ud til afstemning blandt medlemmerne. 

 

Poul Simonsen blev valgt som ny kasserer.  

 

H. May og H. Olsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. 

 

E. Høst blev valgt som bestyrelsessuppleant.  

 

Som revisor valgtes Poul Dam. 

 

Bodil Kalm blev valgt som revisorsuppleant. 
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Der blev holdt generalforsamling den 22. maj 1967 på Damhuskroen. 

 

Der var mødt 18 medlemmer samt 2 fra Gøgevej.  

 

E. Høst blev valgt som dirigent. 

 

Formanden Wichmann kom i sin beretning ind på forholdene omkring vandhullet på Græslodden og 

udbedringsforsøgene i årene 1964- 1967. Man havde fået et entreprenørtilbud på 1.000 kr., men 

arbejderne havde kostet ca. 2.500 kr., som Højby Kommune havde resolveret skulle betales af 

grundejerforeningen, selv om dens væsentligste formål var at vedligeholde vejene.  

 

Dagrenovationen var overgået til kommunen.  

 

Man havde som medlemmer optaget 2 parceller fra Ernst Nielsens udstykning nord for Udlodden. 

Man ville få skøde på Gøgevej og Uglevej.  

 

Formanden omtalte et ønske om en sænkning af grundvandstanden på en parcel ved Moselodden, 

hvilket krævede skriftlig tilladelse fra naboen.  

 

Formanden appellerede til, at fartbegrænsningen på 20 km/t. blev overholdt af hensyn til børnene og 

grundejerforeningens pengepung. Man ville antage lrs. Aage Jensen som juridisk konsulent. 

 

Under debatten om beretningen blev det sagt, at dræningen af Moselodden havde været en 

bekostelig affære, og at dræningen nu var stoppet.  

 

Der blev spurgt, om der skulle betales for renovation for ubebyggede grunde, hvortil formanden 

svarede, at vandstanden var afgørende.  

Det blev nævnt, at der var vand fra andre grunde på Lynglodden, og hertil svaret, at vand må ledes 

til en nabogrund, hvis der hos naboen er et kortlagt dræn.  

Der blev efterlyst en kompetent vandsynsmand til grøfterne, hvortil blev bemærket, at der en 

mængde private dræn, som var stoppede af haveaffald.  

Det blev foreslået, at grundejerforeningen indhentede et kort fra landvæsensnævnet til orientering 

for medlemmerne.  

Det blev nævnt, at Vestergaard (en udstykker) ikke havde indhentet underskrift, da han 5 år 

tidligere lavede dræningen på Moselodden.  

Der blev spurgt, om formålsparagraffen ikke forpligtede bestyrelsen til andet end arbejde med 

vejene.  

 

Det blev nævnt, at der var bragt kvas til afbrænding på en grund på hjørnet af Englodden og 

Moselodden, og at Lynglodden var i en forfærdelig forfatning efter maskinstationsarbejde på en 

grund. 

Generalforsamlingen erklærede sig enig i, at den pågældende parcelejer måtte betale for evt. 

udbedring af vejen. 

 

Til regnskabet blev der stillet spørgsmål om en udgift til 1. etape af dræningen af Græslodden.  

 

Der blev redegjort for optagelsen af medlemmer fra Gøgevej og Uglevej og om anvendelse af de 

indbetalte indskud. 
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Formanden, Wichmand blev genvalgt. 

 

Hartnack ønskede at afgå. For ham nyvalgtes Enersen til bestyrelsen.  

 

Leif Frederiksen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. 

 

Hartnack og Hegvad blev valgt som revisorer. 

  

  



12 
 

Der blev holdt generalforsamling den 20. maj 1968 på Damhuskroen. 

 

Protokollen oplyser ikke, hvor mange medlemmer der var mødt.  

 

Hegvad blev valgt som dirigent. 

 

Formanden oplyste i sin beretning, at der nu var 157 medlemmer, hvoraf 18 var i restance.  

 

Han omtalte optagelsen af medlemmer fra Gøgevej og Uglevej, hvor der var 8 parcelejere, som ikke 

havde indmeldt sig. Man forventede snart at få skøde på disse veje, hvorefter der ved disse veje 

ville blive opsat skilte om fartbegrænsning.  

 

De parcelejere, som stod uden for grundejerforeningen ville blive opkrævet vejafgift med 80 kr. 

Formanden oplyste, at grundejerforeningen ikke havde færdselsret over matr.nr. 5-b.  

 

Formanden omtalte ønsket om sænkning af grundvandet på en parcel ved Moselodden, idet han 

oplyste, at grundejerforeningen alene kunne gå ind for en vedligeholdelse og ikke for en sænkning 

af vandstanden.  

 

Han omtalte træerne i skel mod Udlodden, idet han henstillede, at lodsejerne lod træerne stå urørte, 

således at grundejerforeningen overtog vedligeholdelsen.  

 

Han kom ind på støvplagen fra vejbelægningen på Udlodden, og at der kunne pålægges et 

støvforhindrende kemikalie.  

 

Et medlem mente, at der var en lokal beboer, som ikke overholdt fartbegrænsningen, hvilket 

formanden var enig i og henstillede, at medlemmerne standser dem, der kørte for stærkt og samtidig 

foretog politianmeldelse.  

 

Formanden oplyste, at vejene snart ville blive eftergåede og reparerede. Formanden oplyste, at man 

bl.a af økonomiske grunde ikke agtede at asfaltere vejene.  

 

Der blev rejst spørgsmål om den traditionelle brug af Gunner Nielsen til at udbedre vejene, hvortil 

formanden svarede, at Gunner Nielsen ikke var dyrere end andre og i øvrigt havde vedligeholdelse 

af veje for andre foreninger.  

 

Et medlem mente, at man vedligeholdelsesmæssigt ”forkælede” Udlodden, hvortil formanden 

svarede, at Udlodden var den mest befærdede vej og samlingsvej for alle.  

 

Dirigenten henstillede, at der blev gennemkørselsforbud for Gøgevej og Uglevej og måske for 

Tværlodden, hvortil formanden svarede, at det ikke kunne praktiseres, idet grundejerne fra 2-f, hvis 

de blev optaget som medlemmer, var dem, der havde størst glæde af gennemkørsel.  

 

Til et spørgsmål om beskæring af træer på Moselodden svarede formanden, at dette hørte under den 

enkelte lodsejer.  

 

Et medlem mente ikke, at man kunne forbyde græsslåning uden for de i vedtægterne nævnte 

tidsrum.  
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Dirigenten rejste spørgsmålet, om grundejerforeningen skulle få tinglyst ret til Mågevej.  

 

Formandens beretning og regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Bestyrelsen havde stillet forslag om forhøjelse af kontingentet til 70 kr. årligt, idet budgettet, som 

havde driftsudgifter på 11.100 kr. for 1968, viste et underskud på 5.000 kr.  

 

Et medlem stillede et ændringsforslag, om at kontingent blev forhøjet til 75 kr., hvilket 

generalforsamlingen vedtog med stemmerne 15 for og 8 imod. 

 

Der var indkommet forslag om, at alle grøfter i grundejerforeningens område blev oprenset i foråret 

1968, og om at efter vandsynsmanden havde synet og godkendt arbejderne, skulle den halvårlige 

oprensning overgå til grundejerforeningen i lighed med vedligeholdelsen af vejene. Bestyrelsen 

kunne ikke gå ind for forslaget, som faldt med stemmerne 2 for og 14 imod.  

 

Også det andet indkomne forslag om udskiftning af drænledningen på Moselodden faldt med 

stemmerne 3 for og 14 imod. 

 

Hans May, Hans Olsen og Poul Simonsen blev alle genvalgt til bestyrelsen.  

 

Poul Bøg blev valgt som suppleant til bestyrelsen i stedet for E. Høst.  

 

Revisorsuppleanten Bodil Holm blev genvalgt. 
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Der blev holdt generalforsamling den 19. maj 1969 på Damhuskroen. 

 

I generalforsamlingen deltog 25 medlemmer.  

 

Hegvad blev valgt som dirigent. 

 

Formanden P. Wichmand oplyste i sin beretning, at der endnu ikke  var modtaget skøde på Gøge- 

og Uglevej.  

 

Der var alene opsat fartbegrænsningsskilte med 20 km/t. på Udlodden. Fartbegrænsningen blev stort 

set respekteret. Der var opsat skilte med  ”Uvedkommende kørsel forbudt” på sekundærvejene.  

 

De fleste veje ville blive grundigt istandsat.  

 

Der var rettet henvendelse til Højby Kommune om udryddelse af msoegrise. Kommunen ville ikke 

udryddelse men henstillede, at hver enkelt selv påtog sig arbejdet.  

 

Moseloddens drænrør var fundet i orden. Formanden omtalte dræning på Gøgevej og fandt, at 

grundejerforeningen skulle betale drænet i vejen, men ikke yderligere.  

 

Grundejerforeningen Kokken havde bedt om vejret på grundejerforeningens veje for at kunne køre 

til stranden. Spørgsmålet stod hen til 2 andre grundejerforeninger var spurgt.  

 

Under debatten om beretningen, som blev godkendt, sagde formanden til et forslag om, at 

grundejerforeningen Kokken fik ret til at køre på Nyrup-Udlodders veje mod, at vi fik 

gennemkørselsret på Kokkens veje, at han ikke fandt forslaget så godt, da der var langt til 

Oddenvejen.  

 

Spørgsmålet om fartbegrænsning på Moselodden ville blive taget op, når det var aktuelt.  

 

Et forslag om sænkning af vandstanden på Moselodden kunne ikke være grundejerforeningens 

opgave men måtte overlades til det frie initiativ. Vandet kunne f.eks. pumpes væk eller drænene 

kunne lægges dybere, men alt for ejernes regning.   

 

Regnskabet blev godkendt. Om regnskabet blev det oplyst, at der var 158 medlemmer. 32 var i 

restance, heraf 2 i restance fra tidligere år. Et medlem skyldte for 7 år. Det blev drøftet, om det 

kunne være lovligt at offentlige restanternes navne.  

 

Kontingentet blev nedsat til 50 kr. med den begrundelse, at overskuddet var for højt, og at 

grundejerforeningen ikke skulle samle kapital. 

 

Der var fremsat et forslag om plantning af poppeltræer ved begge sider af Udlodden fra nr. 1 og 2 til 

og med nr. 19 og 34. Når træerne nåede en passende højde af ca. 3 m. skulle alle piletræer fjernes.  

Da der ikke var mødt 2/3 af medlemmerne, skulle forslaget vedtages af 2/3 af de fremmødte og 

derefter sendes ud til brevafstemning. Der blev stillet spørgsmål, om grundejerforeningen havde ret 

til at plante træer, og om ikke veje kunne tilplantes. Forslaget faldt ved afstemningen. 

 

Som nye medlemmer af bestyrelsen valgtes Sterregaard og Leif Frederiksen.  
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Som revisor genvalgtes Hartnack og J.C. Møller nyvalgtes.  

 

Glæsel blev nyvalgt som suppleant for bestyrelsen.  

 

Under eventuelt blev der stillet spørgsmål om, at forslag til dagsorden skulle have været udsendt 

senest 1. april.  

 

Der blev også stillet spørgsmål om slåning af grundene og om oplæsning af protokollen. Det sidste 

blev besvaret med, at oplæsning ikke fremgik af lovene, og at der hidtil ikke havde været nogen, der 

ønskede at gennemlæse protokollen, hvilket man kunne.  

 

Der blev også stillet spørgsmål om elforsyningen og om optagelse i de samvirkende 

grundejerforeningen.  

 

Generalforsamlingen sluttede med en tak til den afgående formand, P. Wichmand. 

  


