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Bestyrelse pr. 22. maj 2016 

 

Formand. 

Knud Høgh Knudsen 

knud@hoeghknudsen.dk 

Mob: +45 20 70 94 00 

Fokusområder: Samarbejdspartnere 

 

 

Næstformand. 

Carsten Juste 

carsten.juste@post.tele.dk 

Fokusområde: Ekstern kommunikation og bl.a. kystnære vindmøller i området. 

 

 

Kasserer. 

Krista Franck 

krista.franck@gmail.com 

Mob: +45 21 25 66 75 

 

 

Sekretær. 

Vibeke Grud 

vibeke.grud@profibermail.dk 

Mob: +45 30 98 03 57 

 

 

Bestyrelsesmedlem. 

Peter Hesselballe 

peter@hesselballe.dk 

Mob: +45 20 24 02 78 

Fokusområde: Vejudvalg 
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Referat af Generalforsamling søndag den 22. maj 2016 kl. 10.00 

Grundejerforeningen Kysing Næs Nord 

Norsminde Kro 
 

 

 

36 personer deltog i generalforsamlingen, 18 matrikler var repræsenteret  

 

 

Ad1. Valg af dirigent 

Uffe Geer Madsen modtog valget og erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkaldt. 

 

 

Ad 2. Bestyrelsens beretning for året 2015/2016 var udsendt med indkaldelsen til 

generalforsamlingen. 

 

Formanden gennemgik beretningen og havde en tilføjelse. 

 

Da medlemmerne i Kysing Næs Nord ikke længere må leverer brændbart materiale til Sankt Hans 

bål på Grundejerforeningen Kysing Næs’s forstrand, er der truffet en aftale om, at medlemmerne i 

KysingNæs Nord kan køre brændbart materiale (ikke græs og lign.) til bålet, der kommer på 

Norsmindes Havns nordlige side. 

Der vil weekenden før Sankt Hans åbnes for adgang fra Norsmindevej. 

 

Carsten Juste orienterede om, at NRGI har opgivet at gennemføre vindmølleprojektet pga de 

økonomiske forhold. 

Der kan fortsat komme en investor udefra og igangsætte et vindmølleprojekt. 

 

Efter generalforsamlingen vil der blive lagt relevant materiale fra Grundejerforeningen Kysing Næs 

Nord på Odderkysten Fællesudvalg hjemmeside. www.odderkystensfaellesudvalg.dk 

 

I næste uge afholdes der formandsmøde mellem de 5 grundejerforeninger på Kysing Næs. 

Der skal bl.a. drøftes fælles regler for støjende haveredskaber. 

Reglerne i vores grundejerforening er, at der må slås græs mellem kl 09-12 og kl 15 -19 i 

månederne juni, juli og august. Der er et ønske fra nogle grundejerforeninger at perioden udvides 

til 6 måneder dvs hele sommerhalvåret. 

 

Peter Hesselballe orienterede fra vejudvalget. 

Vejudvalget har udskiftet 8 pullerter ved vejbump. Pris 20.000kr selvom vejudvalget selv lavede al 

arbejdet. 

Huller i vejene er ligeledes repareret og der ligger asfaltgranulat på Lundgårdsvej. Der er mulighed 

for at lægge et lag for støvdæmpning på vejene, dette stiller særlige krav til fugtighed. 

 

Badebroen på Nordstranden er hævet ½ meter og dette har krævet en ny trappe, badebroen på 

sydstranden står som følge af sandaflejringer halvt oppe på stranden. 

http://www.odderkystensfaellesudvalg.dk/


 

Vejudvalget har en målsætning om at badebroerne er sikre og kun bruge de nødvendige midler. 

Beslutningsprocessen i vejudvalget bygger på at alle repræsentanter i vejudvalget skal være enige. 

 

Herefter blev det drøftet: 

- Om badebro på Nordstranden kan nedlægges 

- Om der kan sætte pullerter op, så de er æstetiske ens på begge sider af bump 

- Om vedligeholdes af stier til stranden og hvem der har ansvaret for vedligeholdet 

- Om afstemning i vejudvalg kunne være ud fra kohaleprincippet (afstemning i forhold til 

antal medlemmer) 

- Grønt Partnerskab www.krydsfelt-Norsminde.dk 

- Samarbejde/sammenlægning af grundejerforeningerne på Kysing Næs. 

 

Bestyrelsen tilkendegav, at der arbejdes for et tættere samarbejde mellem Kysing Næs Nord og 

Grundejerforeningen af Kysing Næs af 13/9-1973. 

 

Herefter blev beretningen vedtaget af forsamlingen. 

 

 

Ad 3.  Foreningens regnskab 2015 

Regnskabet, der er udsendt med dagsordenen, gennemgåes af kassereren og godkendes af 

forsamlingen. 

 

 

Ad 4. Fastsættelse af kontingent for 2017 – bestyrelsen foreslår en stigning på 100 kr til 

700 kr. 

 

Budgettet for 2016 blev gennemgået i forbindelse med drøftelse af kontingent beløbsrammen for 

2017.  

Forslaget blev vedtaget efter afstemning med 17 stemmer for kontingentstigning og 1 stemme 

imod. 

 

 

Ad 5. Valg af bestyrelsen 

 

a. Knud Høgh Knudsen vælges som ny formand. 

b. Carsten Juste modtog genvalg for 2 år. 

Krista Franck modtog genvalg for 1 år. 

Vibeke Grud blev nyvalgt for 2 år. 

c. Tina Molberg blev nyvalgt som suppleant for 2 år 

Ole Vinkler blev nyvalgt som suppleant for 1 år. 

d. Alice Graabæk modtog genvalg som revisor 

 

 

 

http://www.krydsfelt-norsminde.dk/


 

Ad 6. Indkomne forslag 

Bestyrelsen havde ønsket en drøftelse af/beslutning om form og sted for afholdelse af 

generalforsamlingen. 

Punktet drøftes. Bestyrelsen fik et åbent mandat. 

 

Ad 7. Evt 

Under evt blev der spurgt om en ekstra orientering om baggrunden for beslutningen om Sankt 

Hans bål og kørsel med brændbart affald. 

Formanden havde blot spurgt grundejerforeningen Kysing Næs om, hvornår bommene blev åbnet. 

 

Det blev foreslået at spørge Ole Nielsen, formand for Grundejerforeningen Kysing Næs af 13/9-

1973 om deltagelse i deres bål på Sydstrand. Tages op på formandsmødet i næste uge. 

 

Der kom ekstra spørgsmål til vejudvalgets prioriteringer og det blev oplyst, at vejene har 1. 

Prioritet. 

 

Hastighed på P.Baatrupsvej drøftes. Kommunen og færdselsloven giver ikke mulighed for at 

opsætte tavler med påbud om 20 km. 

 

 

 

Afslutningsvis blev den afgående formand Ebbe Johnsen  takket for sin gode og langvarige indsats. 

Efter den ordinære generalforsamling var der frokost på kroen. 

 

 

 

   Referat: Krista Franck 

22. Maj 2016 
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