
Referat 
 Ordinær generalforsamling den 27. marts 2018, kl. 19.30 

Bratten Strand Grundejerforening 
 
 
Antal deltagere ca. 110 
 
 
1. Valg af dirigent 
Forslag Jens A. Jensen – valgt.  
Indkaldelse godkendt. 
 
 
2. Bestyrelsens beretning 
 
Igen er det rigtigt dejligt, at se så mange mennesker til Bratten grundejerforenings 
generalforsamling. I år bliver formandens beretning ikke så lang, da det har været et stille år i 
bestyrelsen.  
  
Vejene synes vi er rigtig fine og farbare, folk er rigtig gode, til at fylde i hullerne inden de bliver alt 
for voldsomme. Igen i år vil vejene blive lavet inden pinse, så de er perfekte, når sæsonen rigtig går i 
gang  
For dem som ikke er inde i vej renoveringen på Bratten forgå det sådan, at vejene bliver total 
renoveret hvert år inden pinse, der udover bliver der så lagt små bunker ud på forskellige steder, 
som folk så kan små renovere vejene med hen over året. Når disse punker er tømte, skal man 
endelig bare slå på tråden, så bliver de fyldte op igen.  
 
Grøfter har vi også vedligeholdt i stor stil i år. Grøfterne har vi brugt mange penge på, mange grøfter 
var virkeligt forsømt, vi er pt i gang med grøfterne på Nørtved vej, Bugten og på Kippen. Til jer som 
bor ved en grøft, så husk, at der skal være 2 meter fra bredden og til jeres træer, hvis 
grundejerforeningen skal stå for oprensningen.  Vi er blevet gode til at fjerne grene og træer, så i år 
har der ikke været et eneste påbud fra entreprenøren, bliv endelig ved med det.  
 
De to Udløb i den nordlige ende af området, har også i år været godt sandet til i forbindelse med de 
voldsomme storme, men jeg håber beboerne derude har været tilfredse med vores vedligeholdelse 
i den forbindelse.  
 
De årlige opråb: Kør med moderat hastighed på vejene, Flaske- og papircontainer der er placeret i 
området er ikke til affald, i højsæsonen var der virkelig et stort problem med husholdningsaffald ved 
flaske og papircontainerne, hvis det tager overhånd bliver containerne fjernet, og det vil da være 
træls. Hvis i opdagere, at containerne er fyldte, så kontakt kommunen eller grundejerforeningen.  
 



Til sidst vil jeg gerne sige tak til den resterende bestyrelse for det arbejde de har lavet i årets løb, tak 
for samarbejdet. 
Der skal også siges tak til glade venner af Bratten for det gode samarbejde og det store stykke 
arbejde som i udfører i området.  
 
 
----------------------------------------------------- 
 
-fra salen var der lidt utilfredshed med Kuskevej. Vigtigt, at man ved utilfredshed kontakter Dan 
Walther som er ”vej ansvarlig” med det samme og ikke venter til generalforsamlingen. 
   

 
 
 
3. Forelæggelse af revideret regnskab 
Jesper Andersen gennemgår regnskab. 
 
 
Regnskab godkendt. 
 
 
4. Indkomne forslag 
 
Ingen forslag 
 
 
5. Fastsættelse af årskontingent 
Bestyrelsen foreslår samme beløb som tidligere kr. 300,00. 
Vedtaget. 
 
 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Jesper Andersen – genvalgt 
Dan Walther- genvalgt 
 
 
 
7. Valg af suppleant 
Helle Dam Jensen - genvalgt. 
 
 
8. Valg af revisor 
Finn Bjarne Jensen - genvalgt. 
 



 
9. Eventuelt 
 
Tak til Jens A for dirigentrollen. 
Tak til de 2 revisorer – Bent Raabjerg og Finn Bjarne Jensen. 
 
 
Mødet slut kl. 20.40 
 
Herefter kaffe og smørrebrød. 
 
 
Referent Charlotte Hemmingsen 
 
 
 
Med venlig hilsen  
bestyrelsen 
 
 
 


