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Referat af Grundejerforeningen Kongsgaards 
generalforsamling 

 

Søndag d. 02. juni 2019 kl 10.00 i HUSET, Kirke Stillinge 

 
   

 
1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Kaj Holdensen, formand for Gf Fruekilden og kasserer i FL) 

a. Kaj Holdensen blev valgt. 
b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed 

beslutningsdygtig. 
c. Antal fremmødte medlemmer var 26, heraf 16 stemmeberettigede med 17 stemmer og 1 

specifik fuldmagt vedr. pkt. 5b. 
d. Dagordenen blev godkendt. 

 
2. Valg af stemmetællere 

Suppleanterne til bestyrelsen, Tine Hjemmegaard og Kirsten Clausen blev valgt. 
 

3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år v/formand Flemming Jensen 
Beretningen godkendt med opfordring til at gøre hjertestarter ordningen offentlig. 

Debat om hjertestarterordningen: 
Elsebeth, Skovsangervej 8, opfordrede til at hjertestarteren blev offentlig. Alternativt 
opfordrede Skovsangervej 8, at Kongsgaard meldte sig ud af ordningen. 
 
Jane, Spurvevej 52, opfordrede til dialog mellem de tilsluttede grundejerforeninger om 
betydningen af, at hjertestarteren gøres offentlig.  
 
Carl C, bestyrelsesmedlem, noterede at de tilknyttede grundejerforeninger kendte til 
betydningen af en offentliggørelse, men 2 ud af de 6 tilsluttede grundejerforeninger 
ønskede fortsat hjertestarteren som privat og deriblandt var nuværende administrator af 
hjertestarterordningen. Hvis offentlig så skulle andre overtage administratoropgaven! 
 
Jane, Spurvevej 52, spørger om ikke vi selv kan søge TrygFonden om en hjertestarter. 
 
Carl C, bestyrelsesmedlem, noterede, at det havde vi prøvet, men der var for mange 
andre i nærheden. 
 
John, Støvlebækvej 31, ved behov vil der så komme en ”løber” fra Kr Stillinge? 
 
Den overordnede holdning var, at hvis ikke hjertestarteren blev offentlig, skulle vi melde 
os ud af ordningen. 

 
4. Regnskab til godkendelse 

Kasserer Inge Hansen gennemgik regnskabet.  
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   Erik Stougaard: Flot at vi kan få det til at gå op, synes bestyrelsen gør et stort arbejde. 
 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

 
5. Forslag fra bestyrelsen: 

a. Fartbegrænsning på Spurvevej, hvor formanden gik motiveringen igennem og noterede 
at de 3 involverede grundejerforeningers formænd var enige om, at spurvevej var en 
fælles opgave og ved eventuel beslutning, da også en fælles omkostning. 

 
Flemming, Musvågevej 2, har intet hørt om fartbegrænsende foranstaltninger på 
Musvågevej, hvor bilerne også kører hurtigt. Musvågevej skulle også med i 
betragtningerne. 
 
Elsebeth, Skovsangervej 8, på vores vej køres der også stærkere og stærkere. 
 
Inge, Papegøjevej 12, måske er vejene blevet for gode og det er derfor, der køres så 
hurtigt. 
 
Stig, Sulevej 2, vigtigt at konstatere, om de fartbegrænsende foranstaltninger, som 
allerede er sat op, virker, før vi påtager os denne omkostning og før vi vælger typen, skal 
vi være sikre på, at den virker. 
 
Dernæst diskussion om typen af fartdæmpende begrænsning – med pullerter, som på 
Spættevej eller ”bump”, som accepteret hos Kongsmark Strandhuse, hvor 
generalforsamlingen dog sagde nej pga omkostningerne. 
 
Tine, suppleant til bestyrelsen, foreslår at vi prøver på øverste del af Spurvevej før 
nederste del for at se, om det virker. Har noteret, at der er gode erfaringer med ”bump” i 
det nordjyske. 
 
Merete, Musvågevej 25, alle ønsker fartbegrænsning, men ikke sat op lige ud for deres 
hus. 
 
Elsebeth, Skovsangervej 8, det skal være til så lidt gene som muligt, så derfor kunne 
pullerterne være at foretrække. 
 
Jane, Spurvevej 52, måske er det vore gæster, som kører for stærkt, så fornuftigt at tale 
med de udefra kommende. 
 
Afstemning: 15 ud af 17 stemmer for en udsættelse for at se, om det giver effekt på de 2 
nævnte steder, hvor tilladelserne er givet.  
 

b. Handicapvenlig badebro, hvor Gitte, bestyrelsen, gik projektet igennem. 
 
Der er 2 virksomheder, der har givet tilbud på projektet: 
Brigdesystemet med en pris på dkk 561.570,- og 
NBC Marine  med en pris på dkk 419.000,- 
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Til sammenligning blev noteret, at badebroen ved Kobæk Strand har kostet dkk 
1.150.000,-. 
 
Gitte noterede, at første virksomhed har været ude og besigtiget og gået projektet 
igennem sammen med Gitte og Carl C fra bestyrelsen og har leveret et specificeret tilbud 
inklusive tegninger. NBC Marine tog det på overordnet niveau og har ikke været ude at 
besigtige. 
 
Flemming, Musvågevej 2, Mener at handicapvenlig badebro skal ligge i Stillinge, fordi der 
allerede er eksisterende parkeringspladser til handicappede og et handicaptoilet, som 
ligger helt nede hvor rampen til vandet starter.  
 
Gitte, bestyrelsen, Stillinge Strand har allerede fået en bevilling til en badebro, men ikke til 
en handicapvenlig badebro. Mht. trafikken, menes det ikke at påvirke vejene, da vi ikke 
forventer der kommer kørestole i lind strøm.  
 
John, Støvlebækvej 31, Toiletterne er kun åbne i en kort periode af året. Det medfører, at 
folk sætter sig og gør deres nødtørft bag ved toiletterne. 
 
Gitte, bestyrelsen, bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen og høre om muligheden for 
at få åbnet for toiletterne fra palme søndag til efter efterårsferien, så det vil være det 
samme som i Stillinge Strand.  
 
Stig, Sulevej 2, Mener det er en god idé med en handicapvenlig badebro. Vi kan få held 
med at søge fonde pga at den er handicapvenlig. Vil være med til at give et løft til 
området. 
 
Afstemning:12 ud af 18 (hvoraf 1 stemme ved specifik fuldmagt til dette punkt) stemmer 
for, så forslaget, at bestyrelsen arbejder videre med projektet, er vedtaget. 

 
6. Indkomne forslag fra medlemmerne: 

a. Ingen 
 

7. Budget til godkendelse, herunder fastlæggelse af kontingent og vejbidrag 
Kasserer Inge Hansen forelagde budgettet med uændret kontingent og vejbidrag. 
 
Budgettet blev enstemmigt godkendt. 

  
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Ulige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer 
a. Flemming Jensen, formand   genvalgt,  
b. Gitte Olsen     genvalgt, 
c. Susanne Damgaard, Musvågevej 2,   modtog valg 
Lige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem 
d. Inge Hansen, kasserer    ikke på valg, 
e. Kirsten Waldorf     ikke på valg 

 
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen,   

a. Tine Hjemmegaard    ikke på valg, 
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b. Kirsten Clausen    ikke på valg 
 

10. Valg af 1 revisor 
a. Revisor Hardy Mogensen    genvalgt 

 
11. Valg af 1 revisorsuppleant 

a. Revisorsuppleant Søren Flygare  genvalgt 
 

12. Eventuelt 
 

Til slut takkede dirigenten for god ro og orden og formanden takkede dirigenten for vel 
udført arbejde. 

 
_____________________________                   ______________________________ 
  Kaj Holdensen     Flemming Jensen 
 
 
Der blev givet vingave til afgået bestyrelsesmedlem Carl Christian Christensen for godt 
samarbejde og til Kaj Holdensen, som tak for godt dirigentarbejde. 


