
Referat af formandsmøde på Kaløvig Strandgård  
Lørdag d. 6 juni 2009  kl. 09:30 

 

Deltagere: 

 

Poul Erik Hvid  Lindeparken Grundejerforening Dirigent 

Erik Skov Blombjerggård Grundejerforening 

Svend Jørgensen Følletoften Grundejerforening 

Sanni Sørensen Rytterparken Grundejerforening 

Ole Lund Rytterparken Grundejerforening  

Kaj Petersen Blombjergparken Grundejerforening 

Henning Laursen Blombjergparken Grundejerforening 

Søren Simonsen Strandhøjgård Grundejerforening 

Kjeld Christiansen Strandhøjgård Grundejerforening 

Hans Christensen Følle Strand Grundejerforening 

Ove Jensen Følle Strand Grundejerforening 

Viggo Jensen Poppelvej Grundejerforening  

Villy M. Andreassen Røndegaard Grundejerforening Referat 

 

 

Dagsorden: 

 

  1. Valg af dirigent og en ny referent. 

Poul Erik Hvid blev valgt til dirigent og Villy M. Andreassen blev valgt til referent 

 

  2. Godkendelse af referat fra 2008. 

Referatet blev godkendt. 

 

  3. Gennemgang af forslag til vedtægter for Formandsmødet.  

Der var enighed om at det fremtidige samarbejde mellem grundejerforeningerne skal formaliseres og at det kun 

kan ske gennem dannelse af en forening, der evt. kan hedde Sammenslutning af Grundejerforeninger ved Følle 

Strand, SGFS. 

Det udsendte forslag til vedtægter skal tilrettes så de enkelte foreninger selv udpeger et bestyrelsesmedlem 

(formand eller en anden), og at bestyrelsen udgøres af samtlige 10 medlemmer. 

Når revideret forslag til vedtægter er klar indkaldes til nyt møde. 

Administrativ sekretær er indtil videre Røndegaard Grundejerforening, Villy M. Andreassen. 

Denne post går på omgang mellem medlemmerne for et år ad gangen. 

 

  4. Orientering vedrørende tilslutningsbidrag opkrævet tilbage i 1982  

ved Blombjergparkens Grundejerforening. 

Kaj Petersen gennemgik sagen, der består i et angiveligt brudt løfte fra daværende Rønde Kommune om at 

indbetalt tilslutningsbidrag til rensningsanlæg skal refunderes ved etablering af kloakering. Kaj Petersen 

argumenterede for at alle foreninger =  SGFS bidrager til advokatomkostningerne ved en forundersøgelse af det 

juridiske, idet denne omkostning vil blive for omfattende for en enkelt forening. Man enedes om at alle foreninger 

bidrager med et beløb på maximalt 30,- kr. / medlem til dette. 

 

5.    Orientering om kloakering. 

Den overordnede plan følges stort set, dog med mindre forsinkelser som forventes indhentet. 

Poul Erik Hvid skriver på vegne af alle foreninger = SGFS til Syddjurs Kommune og beder om en løsning på 

vandproblemer på Strandvejen. 

 

 

 6. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag 

 



 7. Eventuelt. 

Støvgener fra vejene diskuteredes, og en oplysning om, at der findes et norsk produkt, der skulle kunne reducere 

problemet vil blive undersøgt nærmere. 

Villy M. Andreassen oplyste at der vil blive oprettet et afsnit på hjemmesiden www.foellestrand.dk hvor SGFS i 

fremtiden vil kunne informere medlemmerne. 

 

 

 

 

Følle Strand, 9-6-2009 

 

 

_______________________  _______________________ 

Poul Erik Hvid    Villy M. Andreassen 
Dirigent   Referent 

 


