
Referat fra generalforsamlingen i Grundejerforeningen Odde Naturpark 

 

 

Lørdag, den 19. oktober 2019, kl. 14.00 

Als Badehotel. Øster Hurupvej 1, Als 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: 

Jørn Lorentzen blev valgt – Jørgen oplyste herefter, at generalforsamlingen var varslet i 

overensstemmelse med reglerne. 

 

2. Formandens beretning: 

Det er den 45. generalforsamling.  

Fibernet er nedgravet stort set overalt – fremtidige ejere som ønsker at installere fibernet skal selv 

reetablere vejen udfor deres matrikler. 

Skraldestativer der er stadig problemer med gamle stativer, der ikke kan lukkes ordentligt, så 

ræven kan flå sækkene op. Alt affald ligger derfor spredt ud over det hele. Bestyrelsen opfordrer 

ejerne til at holde øje med stativerne, således der bliver ryddet op. 

Tyveri Nordjyllands politi har henvendt sig vedr. tyverier i lokalområdet. Vi er blevet bedt om at se 

ekstra godt efter. 

Renovation bestyrelsen har modtaget klager over enkelte skraldestativer ikke er blevet tømt 

rettidigt. Ejerne bedes selv henvende sig til kommunen, hvis de ikke har fået tømt deres 

skraldesæk. Endvidere kan det anbefales, at få en app på sin telefon ”Mit affald”. 

Festhus Der er monteret fast tag på festhuset. Vi håber at flere vil benytte det fremover. 

Arbejds- og festdag Igen i år har det været en dejlig arbejdsdag med mange fremmødte. Borde og 

bænke blev malet, brandsti ved Vidjeparken blev klippet, huller i vej repareret og legeplads 

rengjort. Aftenfesten blev holdt i hyggeligt og fornøjeligt selskab. Tak for hjælpen til alle 

deltagende! 

Flisning er igen blevet udført – en opfordring til alle er at grene og afklip stables i bunker. Rødder 

og lign. flises ikke. 

Hastighed bestyrelsen har modtaget klager over at naboforeningen ”Sletten” har lavet bump på 

vejen. Dette er gjort for at få hastigheden ned. Igen i år ses det, at biler kører for stærkt, spec. 

turister. Der er tidligere udlev. Små informationsskilte med 20 km tekst til alle ejerne i området til 

evt. at klæbe på opslagstavler o.l. Bumpene er ulovlige, men vi fra bestyrelsen har valgt ikke at 



melde eller klage over disse bump, da det er eneste adgangsvej for ejerne på Odde Naturpark. 

Samtidig skal bestyrelsen også kunne samarbejde med Slettens bestyrelse 

 

Der blev stillet et spørgsmål vedr. skorstensfejning. En enkelt har ikke fået renset denne og 

kontakter selv skorstensfejer. 

I forhold til flisning bliver firmaet bedt om at flisen skal lægges i bunker og ikke spredes på grunde. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: 

Leo fremlagde det fremsendte regnskab. 

Regnskabet blev vedtaget uden bemærkninger. 

 

4. Indkomne forslag fra medlemmerne: 

Bestyrelsen har ikke rettidigt modtaget nogle forslag til punkter på dagsordenen. 

 

5. Fastsættelse af kontingent: 

Samme kontingent i det kommende år som i år dvs. kr. 400,- årligt. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Leo Flintholm modtog genvalg (69) 

Allan Leth modtog genvalg (17) 

 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: 

Flemming Hjorth modtog genvalg (75) 

Christian Nielsen blev nyvalgt (19) 

8. Valg af revisor: 

Flemming Skov modtog genvalg (47) 

 

9. Valg af revisorsuppleant: 

Kirsten Andersen modtog genvalg (43) 

 

10. Evt. 

Der bliver forespurgt til, om der vil kunne lægges strandskaller ved den off. Sti ved strandengen, da 

stien er meget fugtig. 

Formand fortæller, at der ligger en retssag, hvor Odde Naturpark har fået en dom, for at have 

ændret på strandengen. Strandengen er fredet og der må ikke ændres noget på arealet. 

Der bliver spurgt til om, der må tændes bål til Sct. Hans ved strandengen. Samme svar som ovenfor, 

da det er også er ulovligt med bål. Bestyrelsen vil ikke være ansvarlig for et sådan arrangement. 

Beboer i hus 55, giver udtryk for, at hun gerne vil tage ansvaret for et sådan arrangement. 

Det bliver påpeget, at Odde Naturpark er den eneste grundejerforening på strækningen fra Als til 

Als Odde, som har fået en dom og bøde. 

Bestyrelsen vil undersøge om en sådan dom kan være forældet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


