
Referat af ordinær generalforsamling 
I Foreningen Tjørnemark, Havnsø Strand 

Den 12. maj 2007. 
 
Formanden bød velkommen til ordinær generalforsamling 2007 for foreningen Tjørnemark, Havnsø 
Strand.  
Formanden bad forsamlingen holde et minuts stilhed for Erik Mathiesen, Sys Andersen og Edith 
Sørensen. 
 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning fra Bestyrelsen og foreningens virke i det forløbne år. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent. 
5. Forslag fra medlemmerne.  
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (kasserer, 2 bestyrelses-medlemmer.) 
7. Valg af 2 suppleanter.  
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
9. Eventuelt. 
 

 
Ad punkt 1.  
 
Bestyrelsen foreslog Poul Nygaard som dirigent. Der var ikke andre forslag. Poul Nygaard blev 
valgt. 
 
Dirigenten takkede for valget og fastslog, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og at 21 
parceller var repræsenteret med 16 tilstedeværende medlemmer og 5 ved fuldmagt, 7 parceller var 
ikke repræsenteret. 
 
Ad punkt 2. 
 
Formanden orienteret om: 
 
Ifølge lokalplanen i Dragsholm (Odsherred) Kommune bliver der ikke lavet en sti til  
vores område. Det kan skyldes at foreningen og andre medlemmer kom med protester, samt at der 
var stor opbakning til borgermødet den 17. juni 2006, i den tidligere Dragsholm Kommune, nu 
Odsherred Kommune. 
Der kommer muligvis en trampesti, men den kan vi selv styre.  
 
30. september 2006 afholdtes der en succesrig ”Grøn dag”. Formanden takkede for god opbakning. 
Om der kommer en ”Grøn dag” i 2007 vides endnu ikke, det kan evt. arrangeres hvis der er behov 
for det.  
 



Jan Melohn stoppede den 1. januar 2007 som ”Ladefoged”. Han takkes for den store indsats han har 
gjort. Der er pt. ingen efterfølger. Hermed er der stoppet for udlån til udefrakommende.  
 
I efteråret 2006 var der en kraftig storm, som ”åd” en del af kysten, samt ødelagde spunsen der var 
sat op til beskyttelse af vores bænke. Tak til dem der har været med til at reetablere spunsen og 
opsat bænkene igen. 
 
Grundejerforening Havnsø Park har skrevet til vores grundejerforening, med krav om at vi skal 
være med til at betale for vedligeholdelsen af Kristiansvej. De mener at vi slider meget på vejen, 
ved benyttelse af Laden. Kravet lød på 1000,- kr. pr. år. Bestyrelsen har tilbudt grundejerforeningen 
200,- kr. som engangsbeløb.  
 
Alex er på valg som kasserer, men han ønsker ikke genvalg. Vi skal derfor have valgt en ny. 
Formanden takker for indsatsen. 
 
Formanden blev spurgt, hvad der skal ske med Sys Andersens grund. Hertil var svaret at den vil 
blive ryddet og sat til salg. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
Ad punkt 3 
 
Det reviderede regnskab, der var udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen blev gennemgået af kassereren. 
 
Der blev spurgt til hvorfor udgiften til vedligeholdes af fællesarealer er steget så voldsomt?  
Udgiften til græsslåning er steget, da Bestyrelsen har accepteret et tilbud, på 8000,- kr. plus moms 
fra Claus Karlsen Træ og Flis, Nekseløvej Havnsø, til at fortage dette arbejde. Vi vil få græsset slået 
10–12 gange på en sæson. Kassereren mener vi skal være glade for dette tilbud, da det er meget 
billigt. 
Det er desuden svært at forudsige omkostningerne til vedligeholdelse af spunsen og bænkene ved 
stranden samt udgifterne til ”Grøn dag”. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Ad punkt 4 
 
Der var ingen forslag fra bestyrelsen, det nuværende kontingent på 1000.- kr. forsætter uændret. 
 
Ad punkt 5 
 
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne. 
 
Ad punkt 6 
Valg af kasserer. Da Alex ikke ønskede genvalg, blev Theis Petersen, Hofvej 12 forslået. Der var 
ikke andre forslag og Theis Petersen blev valgt som kasserer. 

                                                                                                                                     



Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Da Bestyrelsen har besluttet at udvide bestyrelsen med et 
medlem, skulle der vælges to medlemmer. Vinnie Nielsen, Hofvej 31 og Kurt Lind, Hofvej 18 blev 
forslået og valgt. 
 
Ad punkt 7 
 
Valg af to suppleanter. Da Jan Melohn ikke ønskede genvalg og Vinnie Nielsen blev valgt ind i 
bestyrelsen, skulle der vælges to nye suppleanter. Jan Sørensen, Hofvej 8 og Bent Frisk, Hofvej 15 
blev forslået og valgt. 
 
Ad punkt 8 
 
Valg af revisor og revisorsuppleant. Leif Corfixen og Hanne Varming blev genvalgt. 
 
Ad punkt 9 
 
Line Overgård havde sendt et brev til generalforsamlingen. Hun takkede for reparation af spunsen. 
Line ønskede at generalforsamlingen diskuterede hvordan vi kunne sikre kysten fremover. 
Formanden oplyste at Bestyrelsen arbejdede på sagen, i håbet om, at det er tilstrækkeligt med de 
sten der lagt foran spunsen. Det vil blive meget kompliceret at sikre yderligere, da stranden hører 
under Egemarke gods, samt at Naturfredningsforeningen muligvis vil komme med indsigelser. 
Kommunen har ansvaret for vejen og dens vedligeholdelse. 
 
Generalforsamlingen ønsker fremover at Poul Nygaard deltager i fællesarrangementer. Dette ville 
han gerne. 
 
Johnny orienterede om den test hjemmeside han har arbejdet på. Den hedder www.hofvej.dk 
Johnny vil gerne overdrage den til foreningen, hvis denne er interesseret. 
 
Der blev spurgt til de problemer med drænet og oversvømmelser i flere beboers haver. Der var 
slamsuger sidste år, men det har ikke hjulpet. Bestyrelsen har søgt efter skjulte dæksler og brønde. 
Der er fundet et bagved Frisk’ hus, det vil bliver undersøgt. I alle tilfælde arbejder bestyrelsen 
videre med det. 
 
Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
 
 
 
 
Dirigent   Formand 
Poul Nygaard  Kurt Leif Jensen 

http://www.hofvej.dk/

